
Més arbres 
per tenir una ciutat 

més saludable
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L’espai públic guanyarà 
en poc temps més de 600 arbres • Sant 

Joan Despí en té ara prop de 9.000
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El passat mes de setembre ha estat el 
mes càlid des del 1987. Cal dir que no 
hem tingut cap valor rècord de tempera-
tura, ja que amb prou feines les màximes 
han sobrepassat els 30ºC, però en canvi 
sí que els valors diaris s’han mantin-
gut permanentment per damunt de la 
mitjana durant tot el mes. Curiosament, 
els dies més càlids es van donar quan ens 
trobàvem a les portes de la tardor. 
En el cas de Sant Joan Despí el setembre 
ha estat normal pel que fa a precipita-
cions, ja que a bona part de Catalunya 
ha estat força sec. Tota la precipitació va 
caure entre els dies 1 i 18, especialment 
el dia 6, quan en un mateix dia tres tem-
pestes van afectar el municipi. Entre el 
dia 19 i fins finalitzar el mes, el temps va 
ser molt assolellat i força càlid, un estiuet 
de Sant Miquel més llarg del normal. 

SETEMBRE

Temperatura mitjana: 23,4ºC
Temperatura màxima: 30,7ºC 
el dia 21
Temperatura mínima: 14,4ºC 
el dia 27
Precipitació total: 79,3 mm 
(6 dies de pluja, quatre amb 
tempesta. Màxima precipitació 
en 24 h, 40,7 mm el dia 6

Gabriel Salvà, 
meteosjd.blogspot.com

Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02
Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92
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Post amb més m’agrades 

Piulada amb més seguiment

Foto amb més m’agrades

#santjoandespí a les xarxes socials
sjdespi.cat

Vols rebre el Butlletí digital?
Si vols estar al dia de tot el que passa a la ciutat ara pots 
subscriure’t al butlletí digital al web sjdespi.cat

4.795 persones assolides

231 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

91 piulades 

34,6 K impressions de piulades

1.277 visites al perfil

115 mencions

30 nous seguidors

2.571 visualitzacions 

248 m’agrades
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4.795 persones assolides

231 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

2.571 visualitzacions 

248 m’agrades

E l acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes 
problemas de hoy. A pesar de ser un derecho constitu-
cional y después de una burbuja inmobiliaria que hizo 

tambalearse todo el sistema económico, la cuestión sigue sin 
resolverse y, además, se ha extendido también a la oferta de 
alquiler. La presión de Barcelona se ha extendido y afecta de 
lleno a municipios como el nuestro. Mientras el tema sigue 
generando debate político con nuevas propuestas que no 
parecen tener los consensos necesarios, en Sant Joan Despí 
seguimos trabajando para, desde nuestra modesta posición 
y recursos, dar alternativas a nuestros ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal 
ADSA, ya hace 25 años que no dejamos de generar vivienda 
pública, ya sea a través de la construcción directa o desde 
la promoción colaborativa con el sector privado. Así, en es-
tos años, hemos promovido 700 pisos, de venta y alquiler 
(377 edificados con recursos municipales). Y en esta línea 
seguimos, destinando recursos municipales a la edificación, 
promoviendo nuevos proyectos y actuando en la planifica-
ción urbanística (a modo de ejemplo, el nuevo sector de Les 
Begudes tendrá un 40% de vivienda con protección).

Ahora, coincidiendo con el inicio de la construcción de una 
nueva promoción de 48 pisos de alquiler asequible en la 
avenida de la Generalitat, hemos presentado un nuevo Plan 
Municipal de Vivienda, con la voluntad de empezar la cons-
trucción, en los próximo dos años, de 280 viviendas más en 
Sant Joan Despí, de compra y de alquiler. 

Soy consciente de que no llegaremos a la totalidad de las 
necesidades que hay en el municipio, pero debemos seguir 
apostando porque cada vez sean menos las personas de Sant 
Joan Despí que deben irse de la ciudad al no poder acceder 
a una vivienda.

L’accés a l’habitatge continua sent un dels grans proble-
mes d’avui. Tot i ser un dret constitucional i després 
d’una bombolla immobiliària que va fer tremolar tot 

el sistema econòmic, la qüestió continua sense resoldre’s i, 
a més, s’ha estès també a l’oferta de lloguer. La pressió de 
Barcelona s’ha estès i afecta de ple a municipis com el nostre. 
Mentre el tema continua generant debat polític amb noves 
propostes que no semblen tenir els consensos necessaris, a 
Sant Joan Despí anem treballant per, des de la nostra modes-
ta posició i recursos, donar alternatives als nostres ciutadans 
i ciutadanes. 

Des de l’Ajuntament, a través de la societat municipal ADSA, 
ja fa 25 anys que no deixem de generar habitatge públic, ja 
sigui a través de la construcció directa, com des de la pro-
moció col.laborativa amb el sector privat. Així, en aquests 
anys, hem promogut 700 pisos, de venda i lloguer (377 
edificats amb recursos municipals). I en aquesta línia con-
tinuem, destinant recursos municipals a l’edificació, promo-
vent nous projectes i actuant en la planificació urbanística (a 
tall d’exemple, el nou sector de Les Begudes tindrà un 40% 
d’habitatge amb protecció).

Ara, coincidint amb l’inici de la construcció d’una nova pro-
moció de 48 pisos de lloguer assequible a l’avinguda de la Ge-
neralitat, hem presentat un nou Pla Municipal d’Habitatge, 
amb la voluntat de començar la construcció, en els proper 
dos anys, de 280 habitatges més a Sant Joan Despí, de com-
pra i de lloguer. 

Soc conscient que, tot i això, no arribarem a la totalitat de 
les necessitats que hi ha al municipi, però hem de continuar 
apostant perquè cada cop siguin menys les persones de Sant 
Joan Despí que han de marxar de la ciutat en no poder acce-
dir a un habitatge. 

A Sant Joan Despí no hem deixat de 
promoure habitatge protegit. Ara hi 

donem un nou impuls amb 280 pisos més

Antoni Poveda, l’alcalde

Gran esforç per 
l’habitatge protegit

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

En Sant Joan Despí no hemos dejado de 
promover vivienda protegida. Ahora damos 

un nuevo impulso con 280 pisos más
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 EL TEMA

En tan sólo un año, la ciudad 
ganará centenares de nuevos 
árboles en el espacio público

Naturalizando  Sant Joan Despí

El jardín de mariposas y el hotel de insectos del parque de la Fontsanta, ejemplos de  ini-
ciativas que ayudan a aumentar la biodiversidad en la ciudad. A la derecha, operarios 
realizan la poda de los árboles viarios que ha comenzado este mes de octubre

Más allá del valor paisajístico y estético, los 
árboles urbanos son un elemento clave en la 
lucha contra el impacto negativo que sufren 

las ciudades a consecuencia del cambio climático. El 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí hace décadas que 
tiene muy presente en su planificación urbanística cri-
terios mediambientales y de sostenibilidad para mejo-
rar la salud de la ciudadanía con la creación de zonas 
verdes y la incorporación de árboles en la vía pública. 
Fruto de este trabajo, Sant Joan Despí puede presumir 
de ser una de las ciudades más verdes de su entorno, 
una realidad que irá en aumento con la plantación de 
más de 600 árboles que ya ha comenzado.

Nuevas zonas verdes en Les Begudes
Una de las zonas que acogerá mayor número de 
ejemplares será el de Les Begudes, en el entorno de 
la Ciutat Esportiva del FC Barcelona, ahora en plena 
transformación urbanística con la apertura de viales y 
la construcción de nuevas viviendas.  Aquí se plan-
tarán unos 250 árboles distribuidos en las cuatro 
zonas verdes previstas así como en el espacio público. 
Además, las obras de ampliación de la acera de la 
calle Major desde el barrio Centre hasta Les Begudes 
(recién iniciadas) también contempla la plantación de 
41 árboles. Una buena parte de los nuevos ejemplares, 
120 en total, los ganará el Bosc dels Infants, junto a 
la ribera del río Llobregat, que año tras año ha ido 
creciendo gracias a la implicación de la ciudadanía en 
este proyecto que nació a propuesta del Consell dels 
Infants. Además, la nueva zona verde que se creará 
entre las calles Francesc Macià y passeig del Canal, 
junto a la avenida de Barcelona, dispondrá de una 
cincuentena de árboles, mientras que las calles In-
dústria, Rius i Taulet, John F. Kennedy, la nueva plaza 
que se situará frente al equipamiento de la gent gran 
que se está construyendo en el barrio de les Planes, o 
el pasaje Maluquer sumarán 70 más. También se ha 
previsto reponer casi un centenar de nuevos ejempla-
res en la avenida Onze de Setembre,  en el parque del 
Mil·lenari y en la pantalla vegetal situada en la calle 
Maria Tarrida.

600 nuevos árboles en:
Les Begudes
Calle John F. Kennedy
Calle Rius i Taulet
Calle Indústria
Calle Maria Tarrida
Calle Tries de Bes/plaza del Carme
Nueva plaza en Sant Francesc de Sales
Pasaje Maluquer
Calle Rius i Taulet
Nueva zona verde en av. de Barcelona
Av. Onze de Setembre 
Parque del Mil·lenari
Bosc dels Infants
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Naturalizando  Sant Joan Despí Más árboles, más salud
Las zonas verdes no sólo contribuyen al bienestar 
físico y emocional, sinó que también mejoran la 
calidad del aire, regulan la temperatura, aportan 
sombra y proporcionan tranquilidad, además de 
ser un espacio de encuentro para los ciudada-
nos y ciudadanas. Además, la flora urbana actúa 
como filtro ante los contaminantes y las partí-
culas finas absorbiendo el dióxido de carbono y 
liberando oxígeno. Nuestra ciudad cuenta con al-
rededor de 9.000 árboles repartidos en el espacio 
público (parques, plazas, calles...) además de en 
la ribera del río Llobregat, en el espacio conocido 
como el Bosc dels Infants.

Ampliar la biodiversidad
Pero además de la plantación de nuevos árboles y 
la creación de zonas verdes, otro de los objetivos 
que persiguen las políticas mediambientales mu-
nicipales es el incremento de la biodiversidad de 
la flora y de la fauna a través de otras iniciativas 
como el jardín de mariposas y el hotel de insectos 
en el parque de la Fontsanta o la colocación de 
cajas nido para pájaros y murciélagos, iniciativas 
que cuentan con la implicación del Àrea Metro-
politana de Barcelona y el Centre Mediambiental 
L’Arrel. Además, la mayoría de centros educati-
vos de Sant Joan Despí cuentan con hoteles de 
insectos, cajas nido e incluso huertos urbanos, 
una muestra de la implicación y el trabajo que 
también se desarrolla desde los centros educa-
tivos. Una de las iniciativas más novedosas para 
aumentar la biodiversidad será la siembra de 
plantas en alcorques (se ha previsto realizar una 
prueba piloto en la calle Maria Tarrida), un pro-
yecto que persigue dos objetivos: atraer insectos 
que puedan ayudar a controlar las plagas y regu-
lar el crecimiento de malas hierbas. Desde hace 
unos años en el mantenimiento de la jardinería 
pública se han dejado de utilizar herbicidas con 
glifosato, una sustancia clasificada por la OMS 
como cancerígena para los seres humanos. Esto 
hace que los brotes de hierba, en alcorques o en el 
pavimento, sea más habitual ahora. 
La disminución del uso de insecticidas de mane-
ra preventiva; el control biológico de las plagas, 
con la utilización de trampas de feromonas para 
tratar la procesionaria del pino o la priorización 
de especies vegetales autóctonas adaptadas a la 
ciudad son también ejemplos de una gestión 
ecológica de la jardinería para conseguir que Sant 
Joan Despí sea una ciudad cada vez más natural.

La flora urbana actúa como filtro ante los 
contaminantes y las partículas finas absorbiendo 

el dióxido de carbono y liberando oxígeno

Las zonas verdes, parques y calles de la 
ciudad, además del Bosc dels Infants, 
suman alrededor de 9.000 árboles
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36 proyectos para 
mejorar la ciudad

1 Nuevo centro para las personas mayores
2 Ampliación polideportivo municipal Salvador Gimeno (nueva 

àrea de fitness)
3 Remodelación calle Major
4 Remodelación calle JF Kennedy
5 Remodelación calle Trias de Bes
6 Remodelación pasaje Maluquer
7 Remodelación calle Rius i Taulet
8 Remodelación calle Indústria
9 Urbanización plaza y nueva calle en Les Planes, zona St Francesc 

de Sales/Cirerers
10 Rehabilitación edificio Promodespí
11 Nuevo espacio verde av Barcelona/La Pomera
12 Carril-bici av. Barcelona
13 Carril-bici av. Onze de Setembre
14 Servicio de bicicleta eléctrica compartida E-Bicibox
15 Escaleras mecánicas en Baltasar d’Espanya
16 Carril-bici calle Montilla
17 Vía ciclista sector FC Barcelona/Begudes
18 Ampliación acera en c/ Major-Begudes

19 Aparcamiento colegio Pau Casals
20 Ampliación aparcamiento c/ Creu d’en Muntaner
21 Mejoras en el aparcamiento disuasorio c/ Major
22 Urbanización sector Les Begudes: viales, zonas verdes y 

equipamientos
23 Pasarela sobre el tren Torreblanca-Les Begudes
24 Viviendas protegidas de alquiler en avenida de la Generalitat
25 Viviendas protegidas de alquiler en calle Torreblanca
26  Viviendas protegidas en la avenida Barcelona/Fontsanta
27 Viviendas protegidas en la avenida Barcelona (antigua 

papelera)
28 Viviendas protegidas en la avenida de Barcelona (Metalarte)
29 Viviendas protegidas en Les Begudes-FCB
30 Nuevo sistema de limpieza viaria y recogida de basuras
31 Renovación de espacios de juegos infantiles
32 Nuevas pistas de pádel en el Tennis Despí
33 Reformas en la bilioteca Miquel Martí i Pol
34 Nueva iluminación en el campo de fútbol del Centre
35 Nuevos vestuarios en el campo de fútbol de Les Planes
36 Mejora eficiencia energética iluminación Residencial Sant Joan
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LA CIUTAT

Sant Joan Despí en 
constante evolución

Inversión de más de 24 millones de euros 
para desarrollar proyectos que mejorarán la 

movilidad o el acceso a la vivienda

La remodelación parcial o integral de calles, 
entre las prioridades

Sant Joan Despí está inmersa en una nueva transformación de 
la ciudad gracias a la casi cuarentena de proyectos que están 
en marcha o a punto de iniciarse y que supondrá una inversión 

de aproximadamente 24 millones de euros (este montante no incluye 
algunas de las promociones de pisos protegidos ya que se encuen-
tran en fase de proyección). Además del Plan Municipal de Vivienda 
2018-2020, que levantará en la ciudad 280 viviendas con protección, 
el Ayuntamiento está haciendo un importante esfuerzo en la remo-
delación de calles que ayudarán a hacer de Sant Joan Despí una ciu-
dad pionera respecto a la movilidad sostenible. La mejora de espacios 
deportivos con la ampliación del Salvador Gimeno; la mejora de la 
eficiencia energética en el Campo Municipal del Centre; la construc-
ción de nuevas pistas de pádel en el Tennis Despí o la reforma de los 
vestuarios del Campo Municipal de les Planes, acaparan también una 
buena parte de las inversiones previstas en el próximo año. En el pla-
no adjunto podéis comprobar las principales actuaciones en las que 
se trabaja para hacer de Sant Joan Despí una ciudad más equilibrada.

Una ciudad que nunca para. La teniente de alcalde y presidenta del Área 
de Urbanismo del Ayuntamiento, Belén García, opina que en los últimos 
años se ha hecho un gran esfuerzo en proyectos encaminados a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. “Este 2108 se ha trabajado 
intensamente en propuestas muy diversas para mejorar la movilidad 
sostenible, la atención a las personas, la ampliación de espacios desti-
nados a la práctica deportiva o el acceso a la vivienda protegida, ejes 
que son prioritarios para nosotros”, explica García. Si bien el nuevo Plan 
Municipal de Vivienda “es un paso importantísimo para facilitar el acceso 
a la vivienda, también lo es  el equipamiento de la gent gran que se está 
construyendo en les Planes o el gran esfuerzo que se está haciendo en el 
espacio público, con una variedad de proyectos que dotarán a Sant Joan 
Despí de mayor calidad de vida”.
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36 proyectos para 
mejorar la ciudad

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para 
dotar la ciudad de mayor calidad de vida ”

Belén García, teniente de alcalde de Urbanismo
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El alcalde presenta el Plan Municipal 
de Vivienda 2018-2020

La primera promoción, 48 viviendas de alquiler en el barrio de Pla del Vent-Torreblanca, 
ya ha empezado a edificarse en la avenida de la Generalitat

Se construirán 280 pisos protegidos de venta y alquiler

El alcalde de Sant Joan Despí, Anto-
ni Poveda, ha presentado el nuevo 
Plan Municipal de Vivienda 2018-

2020 que contempla la construcción de 
siete nuevas promociones con 280 pisos, 
de venta y de alquiler, que se sumarán a 
los 178 pisos protegidos que se han adju-
dicado en  la ciudad en los últimos cuatro 
años. Durante la presentación, el alcalde 
ha señalado que “se trata de siete pro-
mociones de pisos protegidos que se 
entregarán a vecinos y vecinas de Sant 
Joan Despí que tienen necesidad de una 
vivienda. Es una oferta importante en 
un momento en que la vivienda se ha 
convertido en un problema, pero hay 
que recordar que en Sant Joan Despí 
siempre hemos tenido cuidado de dar 
respuesta a las personas que no tienen 
una vivienda”. 

Primera promoción en marcha
La primera promoción, promovida por 
la empresa municpal ADSA, ya se ha 
empezado a construir en la avenida de la 
Generalitat, en el barrio de Pla del Vent-
Torreblanca. Se trata de 48 pisos de alqui-
ler, de 2 y 3 habitaciones, de entre 55 y 
75 metros cuadrados útiles, con aparca-
miento y trastero, que tendrán un precio 
máximo de entre 472 y 580 euros al mes, 
respectivamente (gastos de comunidad 
incluidos). Durante la presentación, el 
arquitecto de la promoción, Enric Bat-
lle, destacó que las viviendas estarán ro-
deadas de zonas verdes y resaltó que en 
el diseño se ha tenido muy en cuenta las 
orientaciones: “todas las viviendas tie-
nen terrazas”. 
El resto de promociones pondrán al al-
cance de los ciudadanos y ciudadanas 
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TOTAL PER TIPOLOGIA

Sup. útil interior
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TOTAL PER TIPOLOGIA

QUADRE RESUM TIPOLOGIES PER BLOC

TIPOLOGIA D'HABITATGE               2D

UNITATS
NÚM. DE DORMITORIS

8
2

TIPOLOGIA D'HABITATGE               3D

UNITATS
NÚM. DE DORMITORIS

8
3

A Bany 1 3,76 m²
D1 Dormitori doble 10,94 m²
D2 Dormitori ind. 7,32 m²
EM Estar-Menjador 18,84 m²
K Cuina 9,38 m²
R Rebedor 4,26 m²

54,50 m²

BL Balcó 8,09 m² 4,04 m²

A Bany 1 3,62 m²
Aa Bany 2 3,79 m²
D Distribuidor 9,27 m²
D1 Dormitori doble 10,95 m²
D2 Dormitori ind. 7,26 m²
D3 Dormitori ind. 8,02 m²
EM Estar-Menjador 21,63 m²
K Cuina 9,02 m²

73,54 m²

BL Balcó 7,91 m² 3,96 m²

HABITATGES PER BLOC

P4
P3
P2
P1

TOTAL bloc

422
Total3D2D

1687

*adaptats per persones amb mobilitat reduïda

TOTAL x3 blocs 482423

422
422
421

Totals
1.065,71 m²
1.065,71 m²
1.065,71 m²
1.065,71 m²

187,17 m²
4.450,00 m²

EDIFICABILITAT

P4
P3
P2
P1
P0
TOTAL

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

TOTAL

Tipologia uts. Totals
2D 24 1.656,31 m²
3D 24 2.105,75 m²
ZC 15 687,94 m²

4.450,00 m²

69,11 m²
87,68 m²

Sup.Constr.

-
2D*

-
-
1

50%

60,87 m2 77,52 m2

1
1

50%

Imagen virtual de la 
promoción de 48 pisos 
de alquiler que ya se 
está levantando en la 
avenida de la Generali-
tat, en Torreblanca. A la 
izquierda, plano de una 
planta tipo de los tres 
bloques que tendrá la 
promoción

una segunda promoción de 65 pisos de 
alquiler en la calle de Torreblanca (de 
características y precios similares a los 
que ahora han empezado a construir) y 
5 promociones de vivienda de venta (en 
régimen general y concertado).
De los edificios de venta, tres se sitúan 
en el eje de la avenida de Barcelona (18 
pisos en el sector Metalarte; 32 más en la 
confluencia con la calle Fontsanta y 36 
en los terrenos de la antigua papelera) y 
dos en el nuevo sector de Les Begudes, 
ahora en pleno proceso de urbaniza-
ción, con promociones de 21 pisos con-
certados y 60 pisos en régimen general 
respectivamente. Las viviendas de pro-

tección en régimen general tendrán un 
precio (fuera impuestos, aparcamiento y 
gastos) que irán entre los 118.000 euros 
de un piso estándar de 2 habitaciones y 
60 metros cuadrados útiles, los 135.000 
euros en el caso de los de 3 habitaciones 
con 70 metros cuadrados y los 142.000 
euros los de 3 habitaciones con 75 me-
tros cuadrados.

ADSA ha promovido 700 viviendas
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, 
pese a no tener competencias directas 
y para intentar garantizar el acceso a la 
vivienda, hace muchos años que trabaja 
en la promoción de la vivienda pública 
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280 NUEVOS PISOS
PROTEGIDOS EN LA CIUDAD

PRÓXIMAS
PROMOCIONES
DE VIVIENDAS 

PÚBLICAS

4B�

8D�

11A�

11F�
13F�

1

7

CENTRE
LES PLANES

RESIDENCIAL SANT JOAN

PLA DEL VENT-TORREBLANCA

7

5

4

3

6

1
2

B-23

AV. DE BARCELONA

BV-2001

Nuevas promociones de viviendas en régimen de

A-2

protección general y concertada de venta y de alquiler

1 48 PISOS DE ALQUILER
en la av. de la Generalitat

2 65 PISOS DE ALQUILER
en la calle Torreblanca

3 18 PISOS DE VENTA
en la av. de Barcelona (Metarlate)

4 32 PISOS DE VENTA
en la av. de Barcelona/c. Fontsanta 

5 36 PISOS DE VENTA
en la av. de Barcelona              (antigua papelera)

6 21 PISOS DE VENTA
en el sector de Les Begudes-FCB

7 60 PISOS DE VENTA

Les Begudes-FCB
en el espacio central del sector de

SANT JOAN DESPÍ
PLA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2018-2020

LES BEGUDES

El alcalde, Antoni Poveda, durante la presentación del Plan Municipal de Vivienda, junto al arquitec-
to de la promoción que ya se construye en Torreblanca, Enric Batlle. 

de calidad, con la promoción de pisos 
protegidos, tanto de venta como de al-
quiler. Este compromiso por la vivien-
da se concreta, por un lado, con la pro-
moción directa de vivienda (como la 
promoción de los 48 pisos de alquiler 
de Torrenblanca) y por otro, facilitan-
do la construcción de vivienda pública 
en los nuevos planeamientos urbanís-
ticos y gestionando el proceso de adju-
dicación. De hecho, ahora hay en cons-

trucción 105 viviendas protegidas en el 
sector de Les Begudes que se suman a 
los 178 pisos que, desde 2015, se han 
edificado en el municipio.
Por último, la empresa municipal 
ADSA ha construido en los últimos 
años 12 promociones de vivienda con 
377 viviendas (9 promociones de com-
pra –276 pisos– y 3 alquiler –101 pi-
sos–), y ha promovido la edificación de 
300 más.

48 pisos de alquiler av. de la Generalitat

65 pisos de alquiler, calle Torreblanca

18 pisos de venta, av. de Barcelona (Metalarte)

32 pisos de venta, av. de Barcelona/c. Fontsanta

36 pisos de venta, av. de Barcelona (antigua papelera)

81 pisos de venta, sector Les Begudes
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El barri Centre va acollir, el 6 d’octubre, la 19a edi-
ció de Firadespí, que aquest any ha aplegat al barri 
Centre milers de persones atretes per l’àmplia oferta 

d’activitats programades. Aquest any, la commemoració 
de l’Any Jujol140 també ha estat present a Firadespí amb 
activitats com la Cercavila Modernista, visites guiades a la 
Torre de la Creu i Can Negre o a través d’elements deco-
ratius que han guarnit els diferents espais de la fira, com 

els estands o la desfilada de moda. Durant aquesta festiva 
jornada dedicada al comerç i la restauració local (aquest 
any s’hi han sumat un centenar de comerços i establiments 
de gastronomia), els visitants han pogut gaudir d’un munt 
activitats i de conèixer totes les novetats del nostre comerç 
de proximitat. La desfilada de moda, els tallers infantils o 
Firatapa –en total es van vendre més de 10.000 tiquets– 
han estat de les propostes més seguides.

Firadespí molt participativa

Montilla, ciutat convidada. A dalt, l’alcalde, Antoni Poveda i l’alcalde de Monti-
lla, Rafael Llamas, en la inauguració de la fira, i l’estand de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, que mostrava una maqueta de tres per quatre metres que va cridar 
molt l’atenció entre els visitants. Hi van poder consultar el Sant Joan Despí actual i 
alguns dels projectes que aviat seran una realitat. A la dreta, un foodtruck arribat 
des de Montilla, on van poder tastar productes d’aquesta ciutat cordovesa i que 
forma part de la campanya turística ‘Amontíllate’. 
L’alcalde de Montilla es va mostrar molt content de participar-hi: “és un plaer tor-
nar a Sant Joan Despí, on viuen moltes persones originàries de Montilla però 
que aquí ja tenen la seva vida i estan molt contents. Vaig ser el pregoner de 
la festa de la Cruz de Mayo, i en aquell moment vaig adquirir el compromís 
de tornar per participar en la fira i aquí estem”. 

Milers de persones omplen d’activitat el carrer durant tota la jornada

La fira comercial és el millor aparador per acostar-nos als nostres comerços i establiments de restauració en un ambient festiu i amb múltiples propostes lúdiques 
i culturals per arrodonir una gran jornada al carrer. Enguany, la celebració de l’Any Jujol140 ha estat un element destacat
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Comerciants i visitants ens donen la seva opinió

Òptica Bogas
Rafael Bogas
“Ens impliquem com un més. 
És important que la ciutadania 
apreciï que el comerç local 
participa en la ciutat i la fira n’és 
un exemple”.

El Cactus Rosa
Susana Pozo
“Per al petit comerç la fira és 
important perquè passa molta 
gent i ens donem a conèixer. A 
més es genera un ambient molt 
festiu i de convivència”.

Krater Jeans
Miguel Mauri
“És la nostra primera fira 
perquè vam obrir la botiga al 
maig i estem molt contents. Ens 
ho van recomanar i crec que el 
balanç és molt positiu”.

Rayma
Raquel Sierra i Manuel Morales
“Creiem que és una bona 
oportunitat per donar-nos a 
conèixer ja que fa poc que hem 
obert el nostre centre de ioga. 
És una bona iniciativa”.

Elisabeth Lozano
“M’agrada molt passejar, veure 
si hi ha nous comerços, parti-
cipar en les activitats... El fet 
que sigui una fira a l’aire lliure 
m’encanta”.

Yolanda Ramos
“És una bona manera de saber 
si hi ha nous comerços o de 
retrobar-te amb amics i comer-
ciants. M’agrada molt Firatapa i 
les activitats que s’organitzen”.

Óscar Benavente
“M’agrada comprar al poble i 
aprofito la fira per conèixer-ne 
de nous, és maco. A més, l’espai 
és molt adient per passejar i 
passar una bona estona”.

Toni Chumillas i Maite Tena
“Ens agrada l’ambient, les 
tapes de la fira, les activitats... 
Firadespí és una bona manera 
d’acostar el comerç a la ciutada-
nia i d’estar amb la gent”..

La Fira més completa:
vins i caves, desfilada 
de moda, tapes... En les 
fotografies, la desfilada 
de moda on es va sortejar 
un xec valorat en 600 
euros per comprar al 
comerçlocal; activitats 
infantils en una plaça de 
l’Ermita plena a vessar; 
la Mostra de Vins, Caves 
i Cerveses a la plaça de 
Catalunya; la carpa del 
Mercat Municipal del Cen-
tre que també es va su-
mar a Firatapa, en la qual 
van participar 22 bars i 
restaurants de Sant Joan 
Despí. Per últim, Daniel 
Meca i les famílies Medan 
i Mauri, guanyadors del 
concurs fotogràfic Sant 
Joan Despí, una finestra 
oberta al món.
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12 personas se incorporan a trabajar en el 
Ayuntamiento en octubre y noviembre

Las 9 personas que empiezan a trabajar en noviembre ayudarán a mantener la vía pública 

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha incorporado a tres jóvenes que 
trabajarán en diferentes departamentos municipales durante seis meses 
en el marco del programa de garantía juvenil. Esta iniciativa de inser-
ción, dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, persigue ayudarlos para 
que tengan más posibilidades de acceder al mercado laboral una vez han 
finalizado la formación reglada gracias a adquisición de las aptitudes y 
competencias de la práctica laboral. 
Pero este no es el único plan de ocupación que se pone en marcha, ya 
que en noviembre se incorporarán 9 personas en situación de desempleo 
que trabajarán como peones desarrollando labores de limpieza de la vía 
pública y de mejora de zonas verdes, además de una persona coordina-
dora en este mismo ámbito. En este caso el contrato será de ocho meses.
Esta es la tercera convocatoria de planes de ocupación que abre el Ayun-
tamiento este año con el objetivo de dinamizar el mercado laboral y de 
paliar temporalmente la situación socioeconómica de las personas par-
ticipantes. En lo que va de año se han contratado a 97 personas, a las que 
ahora se suman 12 más.

Planes de empleo: 
110 contratos en 2018

Nova campanya 
nadalenca d’Activa 
Despí
L’associació de comerciants Activa 
Despí organitza, coincidint amb el 
Nadal, la campanya ‘Activa Despí, el 
teu comerç’, per premiar la fidelitat 
de la clientela. Participar és molt 
fàcil. Del 19 de novembre al 9 de 
desembre, les botigues associades 
(70 en total) us lliuraran una butlleta 
que heu d’omplir amb tres segells 
d’establiments diferents i dipositar-
les en unes urnes. Hi haurà diferents 
premis per valor de 600 euros en 
total. El 14 de desembre es farà el 
sorteig per conèixer els guanyadors i 
guanyadores.

La millor tapa. La broqueta de po-
llastre i ceba tendra amb salsa Yakito-
ri que va oferir Ca l’Adan Restaurant 
en Firatapa ha estat escollida pels 
participants com la millor tapa. Molt 
de prop li han seguit Bar Martiñán i 
Chocolat Cafè. 

29 de novembre: encesa de la 
i·luminació nadalenca
Com ja és costum l’encesa de la il·luminació nadalenca es 
farà just abans que acabi el mes de novembre, el dia 29. 
Aquest dia, a la tarda, als barris del Centre i de les Planes es 
farà l’encesa oficial on també es faran altres activitats com 
animació infantil, una xocolatada, etc. No us perdeu la cita, 
sereu els primers a veure com serà aquest any el disseny de 
les llums de Nadal.
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Tarifa plana en el transport públic als 36 
municipis de l’Àrea Metropolitana

La mesura permetrà abaratir el cost de la T10 en un 50% en els viatges entre les 
zones 1 i 2 · Anar a Molins de Rei o a la Universitat Autònoma costarà  la meitat

A partir de l’1 de gener de 2019

Nou pas per fomentar el transport públic a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB). A partir de l’1 de 
gener de 2019 els ciutadans dels 36 municipis de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona es podran desplaçar en 
transport públic amb una tarifa plana independentment de 
la zona tarifària a la qual pertanyin (zones 1, 2A, 2B i 2C). 
La mesura suposarà un estalvi directe en el preu dels títols 
per a molts ususaris. Per exemple, una T10 de dues zones 
passarà de costar 20,10 euros a 10,20 euros, una reducció 
de gairebé el 50%.

Antoni Poveda: “és un acord històric”
El Consell d’Administració de l’ATM (Autoritat del Trans-
port Metropolità), a proposta de l’AMB, ha aprovat aquesta 
tarifa que no només suposarà una reducció del preu dels 
bitllets, sinó que també farà augmentar l’ús del transport 
públic. L’alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de Mo-
bilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, ha assenyalat 
que aquesta integració “és un acord històric. Amb aques-
ta tarifa plana metropolitana, amb preu d’una zona, ini-
ciem un recorregut per fer més accessible el transport 
públic”, recordant que era una llarga reivindicació dels 
veïns i alcaldes dels municipis metropolitans de la segona 
corona. Poveda ha afegit que en una segona etapa també 

es contempla un pla amb millores de serveis. Aquesta mesura bene-
ficiarà a més de tres milions d’usuaris i es calcula un increment de 
la demanda d’aproximadament 4,6 milions de viatges nous. La tarifa 
plana s’aplicarà a tots els títols integrats ATM (excepte a la targeta 
T-16) i als bitllets senzills, i per tant, entrarà en vigor per als següents 
títols: T-10, T-10 per a treballadors a l’aeroport, T-50/30, T-70/30, T-
mes, T-mes per a persones en atur, T-trimestre, T-jove, títols integrats 
bonificats per a famílies monoparentals i nombroses, T-dia, T-aire i 
T-esdeveniment. Els bitllets senzills, no integrats, dels operadors de 
transport (FGC, Rodalies de Catalunya i autobusos metropolitans i 
interurbans) també es regiran per aquesta tarifa plana quan cobreixin 
el trajecte entre dos municipis de l’AMB.

L’alcalde i vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la regidora de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, presenten la nova tarifa plana

T10: estalvi  
de 9,9 € per anar a 
18 municipis més

36 municipis
amb tarifa plana
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Despertem l’interès per la ciència
Activitats a les escoles i als instituts del 10 al 17 de novembre

L’Ajuntament i la comunitat educativa organitzen la quarta edició de la 
Setmana de la Ciència en la qual participaran al voltant de 3.700 infants i joves

L’Ajuntament, de la mà de les escoles bressol, escoles i ins-
tituts, organitza la 4a edició de la Setmana de la Ciència 
del 10 al 17 de novembre. Aquesta cita amb la ciència 

ofereix fins una quinzena d’activitats que es duran a terme 
a les escoles bressol, escoles i instituts públics i concertats, a 
més a més d’altres obertes a tota la ciutadania. Està previst 
que en les activitats educatives hi participin al voltant de 3.700 
infants i joves.

La ciència, clau a la nostra vida
Aquesta setmana intensa dedicada a posar en valor la impor-
tància de la ciència per entendre el món i despertar la curiosi-
tat pel descobriment científic entre els nens i les nenes enfoca 
les activitats a través dels àmbits temàtics de la biologia i les 
ciències de la terra; la física; les matemàtiques; la química i la 
robòtica i la tecnologia. Totes les activitats estan adaptades als 
respectius cicles educatius.
Així, durant aquests dies els infants podran visitar un plane-
tari mòbil; participar en una gimcana de matemàtiques o de 
química; aprendre geometria amb la construcció de cúpules 
(tot seguint una idea que va desenvolupar Leonardo da Vin-
ci); experimentar el futur amb tallers de robòtica o, en el cas 
dels alumnes de les escoles bressol, experimetar amb activi-
tats de descoberta partint de l’observació i l’experimentació. 
Aquest any, com a novetat es faran tallers de drons i de genèti-
ca adreçat a alumnes de l’ESO i de batxillerat. 

Ciència per a tothom: activitats adreçades a la ciutadania

10 de novembre, 8.30 h, riu Llobregat
Anellament científic d’ocells. Trobada, plaça del Sol Solet

11 de novembre, 12 h, parcs de la Fontsanta i 
de Torreblanca
Taller d’experiments (Torreblanca) i taller El misteri de les 
cotxes fumades. Anellem-les per descobrir-lo (Fontsanta)

14 de novembre, 17 h, Àrea de Serveis a la Persona
Xerrada: Picasso i Einstein: o la revolució artística i 
científica de començaments del segle XX, a càrrec d’Imma 
Fontanals, historiadora de l’art

16 de novembre, 18 h, Espai Foodieslab (Mercat Centre)
Taller Cuinant la ciència a càrrec de Juli Alcoriza, del res-
taurant Niu d’Or. Inscripcions a Can Negre

16 de novembre, a les 21 h, Teatre Mercè Rodoreda
Monòlegs científics a càrrec de The Big Van Theory (venda 
d’entrades teatresdespi.cat o taquilles del centre)

17 de novembre, nova plaça del Consell dels Infants
Gaudim dels escacs: l’esport més científic. En el marc de 
la Festa dels Drets de l’Infant a la nova plaça del Consell dels 
Infants (antiga plaça Mercè Rodoreda,).

En la imatge, els infants aprenent geometria tot seguint una idea de Leonardo da Vinci

Monòlegs científics amb 
The Big Van Theory.
A més de les activitats als 
centres, la Setmana de la 
Ciènica també obre les 
activitats a ciutadania. 
Una de les activitats més 
destacades seran els 
divertits monòlegs de 
The Big Van Theory (16 
de novembre) al Teatre 
Mercè Rodoreda. 
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Nadal
a Sant Joan Despí

V�s p�ticip� en activitats de

Si vols col·laborar en els preparatius de diferents activitats nadalenques, com la 
recollida de cartes o la Cavalcada’, fes una ullada a aquest anunci. 

Inscripció on line al web sjdespi.cat

Patges a les carrosses dels Reis Mags i a la recollida de cartes 
Podeu participar-hi si teniu més de 18 anys. La vostra tasca serà anar a les carrosses dels Reis o com a responsables 

a la dels infants el dia de la Cavalcada. En total hi haurà 8 places per anar a les carrosses, i 5 per acompanyar els 
infants. També podeu optar a ser un dels encarregats  de rebre els infants en les carpes de la recollida de cartes els 

dies 3 i 4 de gener. Es prioritzarà la selecció de persones que no hi hagin participat en darreres edicions. 

Patges de l’astròleg Sadurní a la Cavalcada 
Podeu participar-hi si teniu entre 16 i 17 anys i la vostra missió serà acompanyar l’astròleg a la seva carrossa el dia de la 

Cavalcada. Es farà un sorteig per escollir les 4 persones que acompanyaran en Sadurní.

Carrosses dels infants a la Cavalcada 
Poden participar-hi infants nascuts l’any 2007.  Els infants seleccionats aniran, acompanyants d’un adult, en cinc 

carrosses que seguiran els Reis el dia de la Cavalcada. Es farà un sorteig per escollir els 34 infants.

Col·laboradors tècnics
Podeu participar-hi si teniu més de 18 anys.  Les persones que vulgueu col·laborar en aquesta modalitat fareu fun-
cions de suport a la cavalcada, recollida de cartes, etc. En aquest cas no hi haurà sorteig i les persones interessades 

s’hi poden inscriure fins al 19 de desembre.

Àrea de Serveis a la Persona 
av. Barcelona, 41: de dilluns a divendres 

de 9 a 14.30 h, i dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Oficina Jove

carrer Jacint Verdaguer, 27  (Casa Rovira): 
de dilluns a dijous de 16 a 20 h, dilluns de 12 a 14 h i 
divendres de 10 a 14 h  i també al web sjdespi.cat

Dates d’inscripció: del 19 al 30 de 
novembre 

Data del sorteig: 12 de desembre a l’Àrea de 
Serveis a la Persona 

(a les 19 h,  sorteig dels infants a les carrosses i, a 
les 20 h, per a la resta en cas que es presentin més 

persones que places disponibles). 

Inscripcions, presencials i on line:

Col·laboradors al ‘Belén Viviente’
El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre busca col·laboradors que els donin un cop de mà en l’organització 

d’aquest pessebre que es farà del 24 al 27 de desembre. Més informació, a l’entitat 
(c/ Mare de Déu de la Mercè, 17, tel. 93 477 15 91)
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Al novembre, dones i homes contra 
les violències masclistes

Ajuntament i entitats organitzen per primera vegada una jornada feminista per 
reflexionar al voltant d’aquesta autèntica xacra social

L’Ajuntament de Sant Joan Despí i les entitats que formen 
part de la Consell de Dones estan acabant d’ultimar 
els actes commemoratius del Dia Internacional sobre 

l’Eliminació de les Violències vers les Dones que se celebra 
pels volts del 25 de novembre, una jornada que recorda la 
mort de les germanes Mirabal que van ser assassinades l’any 
1960 a la República Dominicana. Prop de 60 anys després, 
les dones i els homes encara reivindiquen que les dones i els 
seus fills i filles parin de ser assassinades a mans de les seves 
parelles o exparelles.
Una de les novetats d’aquesta edició serà la I Jornada Femi-
nista que, el diumenge 18 de novembre, convertirà el Centre 
Cívic de Les Planes en un espai de reflexió i debat al voltant 
de les violències masclistes. En acabar es farà la lectura del 
manifest. Aquesta edició comptarem també amb activitats 
emblemàtiques com el No t’oblido (24 de novembre) que Vio-
leta, Associació de Dones Contra la Violència de Gènere, or-
ganitza cada any per visibilitzar el patiment que representen 
aquests assassinats, i la VI Marxa Comarcal Contra la Vio-
lència Masclista organitzada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat fins i que a Sant Joan Despí sortirà des del Centre 
Cívic Les Planes a les 10 hores fins al parc de Torreblanca.

Les activitats es duran a terme durant tot el mes

Programa d’activitats
5 de novembre, 19.30 h, plaça de l’Ermita
Cinc minuts de silenci per les víctimes. Organitza Violeta, 
Associació de Dones contra la Violència de Gènere

18 de novembre, de 9.30 a 14 h, Centre Cívic Les Planes
Primera Jornada Feminista contra les Violències Masclis-
tes. En acabar es farà la lectura del manifest.

21de novembre, 16 h, CE El Nus
Cinefòrum per a joves i adolescents

24 de novembre, 18 h, plaça del Mercat
No t’oblido, organitzat per Violeta, Associació de Dones Con-
tra la Violència de Gènere, per donar veu a les víctimes de vio-
lències masclistes.

25 de novembre, 10 hores, sortida des del CC Les Planes
VI Marxa contra la violència masclista. Caminada reivindi-
cativa fins al parc de Torreblanca.

Les dones, protagonistes aquesta tardor 
Si al mes de setembre la ciutat va acollir diferents actes 
precongressuals del Congrés de Dones del Baix Llobregat 
que s’ha fet a Castelldefels, aquest mes d’octubre les do-
nes han estat molt actives tot participant en un taller per 

aprendre a anar en bici i en un taller d’escriptura feminista 
impartit per l’escriptora Gemma Lienas. A la fotografia de 
l’esquerra, imatge del taller per aprendre a anar en bici on 
van participar 29  dones, i a la dreta, Gemma Lienas i les 
seves alumnes al taller d’escriptura feminista.

Nadal
a Sant Joan Despí

V�s p�ticip� en activitats de
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Residencial Sant Joan: 
tres dècades de transformació

Ara fa poc més de tres dècades el 
barri de Residencial Sant Joan co-
mençava a guanyar vida amb els 

primers habitants que es van traslladar a 
viure-hi. El Pla General Metropolità de 
1983 havia reduït fins al miler els 4.000 
pisos que en un principi s’havia previst fer 
en aquesta zona, i l’any 1985 es comencen 
a aprovar els primers estudis de detall per 
aixecar els primers blocs d’habitatges ini-
ciant-se d’aquesta manera la creació d’un 
barri totalment nou. De fet, els estudis de 
TV3, ubicats al barri des de l’any 1985, 
van ser la primera gran infraestructura 
d’un barri que encara no albirava com 
seria el seu futur. Va ser tan destacada la 
presència dels estudis de la Televisió de 
Catalunya que avui dia encara hi ha molts 
veïns i veïnes que l’anomenen “el barri de 
TV3”.
Quan entre 1987 i 1988 comencen a arri-
bar les primeres famílies tot estava per fer. 
Així ho recorda la Pilar Ortega que, junta-
ment amb Tina Ginestà, Maria Baldomi-

nos, Carmen García, Pere Farré i Francis-
co Gil, s’organitzen per constituir, al maig 
de 1991, la primera associació de veïns i 
veïnes del barri. Pilar Ortega va ser la pri-
mera presidenta: “estava tot per fer. Al 
barri no només faltava de tot, enllume-
nat, semàfors, transport públic... sinó 
que estava molt brut i tenien al costat un 
abocador, actual parc de la Fontsanta”.
Amb les mateixes paraules s’expressa Tina 
Ginestà que recorda com una vegada ha-
via de venir el metge a casa per visitar el 
seu fill i aquest no podia arribar perquè 
ni tan sols el carrer tenia nom. “La majo-
ria de persones que ens van moure per 
muntar l’associació i demanar millores 
érem mares que sortíem a jugar amb els 
nostres fills on avui dia hi ha la plaça de 
l’Estatut”. 

Un antic abocador, ara un gran parc
A mesura que s’anaven construint els ha-
bitatges i venien nous veïns, el barri va co-
mençar a canviar i es va dotar de serveis 

Pilar Ortega, primera 
presidenta de l’associació 
de veïns i veïnes: “un dels 
moments més decisius 
per al barri va ser la 
construcció del parc de la 
Fontsanta”

bàsics com transport públic o enllume-
nat. Una de les vies que més van millorar 
la mobilitat va ser el pont de Marquès de 
Monistrol, l’any 1989. 
Però sens dubte, com recorda Pilar Ortega, 
“per a mi, un dels moments més decisius 
va ser la construcció del parc de la Font-
santa i de la plaça de l’Estatut”.  El parc, 
un antic abocador a cel obert que dividia 
la ciutat tot aïllant al barri que començava 
a veure la llum, ha tingut diferents fases de 
construcció, la primera es va iniciar l’any 

La zona, que fa trenta anys era un lloc aïllat, és ara un barri tranquil, ben comunicat
 i dotat d’equipaments i infraestructures

El parc de la Fontsanta, en primer terme, és una de les portes d’entrada al barri de Residencial Sant Joan
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De dalt a baix, urbanització del polígon i el barranc de la Fontsanta l’any 1988; una cursa de ciclocross al 
barranc de la Fontsanta l’any 1988, i construcció de la plaça de l’Estatut l’any 1994

1991. Quatre anys després, la primera fase 
del parc s’inaugurava deixant un espai verd 
difícil d’imaginar anys enrere. Aquell any, 
1995, també s’obre al públic la plaça de 
l’Estatut, que durant aquestes tres dècades 
(abans, fins i tot de la urbanització) ha es-
tat un punt de trobada per al veïnat. Abans 
d’estrenar parc, el barri de Residencial Sant 
Joan havia posat en marxa les Piscines Re-
creatives Fontsanta i les instal·lacions de 
l’actual Tennis Despí que com sabeu a sota 
allotja un gran dipòsit d’aigua d’Aigües 
Ter-Llobregat.

Centre cívic, dinamitzador del barri
Com explica Tina Ginestà “crec que el 
barri va viure un moment molt dolç 
quan es va inaugurar el Centre Cívic An-
toni Gaudí. En aquella època tothom era 
molt partipatiu i col·laborador”. 
Francesc Mañà, president des de 2004 a 
2013, comenta que durant la primera dè-
cada del 2000 les lluites veïnals es van abo-
car en la construcció de l’hospital, previst 
des de principis dels 80 i que va veure fi-
nalment la llum el 210. “Ens vam mobilit-
zar per construir un hospital i per treba-
llar a donar sortides a l’aparcament. Vam 
batallar per aconseguir transport públic, 
sobretot, per a totes aquelles persones 
que eren de fora de Sant Joan Despí”. 
La darrera ampliació del parc de la Font-
santa, que ara acull un gran espai per a la 
pràctica esportiva, parc infantil o un cor-
recan a la zona nord, i el desenvolupament 
de la zona de Pont Reixat que va represen-
tar una millora en la mobilitat del barri, a 
més de la construcció del Centre Esportiu 

Ugalde i dels horts del Pont Reixat, són 
algunes de les instal·lacions més recents, 
que han acabat de dotar un barri que no té 
res a veure amb com era fa 30 anys enrere. 
Segons va comentar l’alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, a les passades fes-
tes de Residencial Sant Joan, “podem es-
tar satisfets de l’evolució del barri, dels 
equipaments i serveis que han millorat 
la vida de les persones que han fet aquí 
el seu projecte familiar”.

Encara, però, es continua amb la feina 
de millorar la qualitat de vida. Com as-
senyala l’actual presidenta, Maty Cortés, 
“el creixement del barri ha estat es-
pectacular però sempre hi ha millores 
a fer. Hem detectat que els carrers de 
vianants estan plens de sots per les ar-
rels dels arbres i els vehicles, tot i que 
una de les grans mancances seria un 
espai per a la gent més gran, que n’hi 
ha molta.”

La plaça de l’Estatut i el Centre Cívic Antoni Gaudí són els centres neuràlgics del barri de Residencial Sant Joan
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Cuina local inspirada en Jujol
Arrenquen les Jornades Gastronòmiques Modernistes que, fins a l’11 de novembre, 

ens oferiran menús inspirats en l’artista en 7 restaurants de la ciutat

El cuiner santjoanenc Rafa Peña, xef del restaurant Gresca de Bar-
celona i padrí de les Jornades Gastronòmiques Modernistes, ha 
ofert un showcooking al Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelo-

na per presentar aquesta activitat emmarcada en la commemoració de 
l’Any Jujol140. Peña estava acompanyat dels restauradors santjoanencs, 
set en total, que s’han afegit a aquest itinerari culinari que fins l’11 de 
novembre ofereixen menús especials inspirats en l’artista tarragoní. 

Cuina creativa i d’autor amb esperit modernista
Durant la presentació, l’alcalde, Antoni Poveda, ha destacat que “l’art 
de Jujol, les seves formes i colors, lliga molt bé amb una cuina com 
l’actual que cada cop és més creativa” tot afegint que les jornades són 
una oportunitat perquè la gent que visiti la ciutat també pugui descobrir 
la gastronomia. Les jornades apleguen set restaurants de la ciutat i sis 
de la resta del Baix Llobregat i de Barcelona, que han elaborat menús 
plens de referències jujolianes i modernistes, i fets amb productes del 
Parc Agrari del Baix Llobregat. A més, els restaurants que s’hi han afegit 
serviran les postres dels menús Jujol en un platet guarnit amb la imatge 
de l’Any Jujol140. Les jornades estan impulsades per l’Ajuntament i per 
l’Associació Gastronomia i Turisme.
Podeu consultar els menús al web agtbaix.cat/anyjujol/ i a sjdespi.cat.

@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

Presentació amb ‘showcooking’. En la fotografia superior, el cuiner san-
tjoanenc Rafa Peña, padrí de les jornades, en plena feina; i en la inferior, l’alcalde, 
Antoni Poveda, en la presentació de les jornades al Centre Arts Santa Mònica

Cuina 100%
 santjoanenca

Ca l’Adan Restaurant

Can Nanclares

El Rancho

Follia

Can Pau Torrents

Menjateca

Niu d’Or
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Els contemporanis de Jujol
La mostra es pot visitar fins al 9 de desembre

Can Negre inaugura l’exposició La generació Jujol que fa un repàs de l’obra 
d’arquitectes, pintors i escultors coetanis de l’arquitecte modernista

Descobrim l’obra de Jujol al Camp de Tarragona
L’Ajuntament organitza una excursió el 17 de novembre perquè descobrim 

part de l’obra que Jujol va deixar a la seva terra d’origen

El Centre Jujol-Can Negre expo-
sa fins al 9 de desembre La ge-
neració Jujol, on podrem conèi-

xer l’esperit artístic de la generació 
d’arquitectes de la qual va formar part 
Josep Maria Jujol, una generació que 
va començar a l’entorn del modernis-
me personal de l’arquitecte Antoni 
Gaudí i que va obrir les portes del 
noucentisme. L’any 1906, Josep Ma-
ria Jujol obté el títol d’arquitecte i du-
rant els anys que va passar a l’Escola 
d’Arquitectura va coincidir amb 
nombrosos arquitectes que van mar-
car el panorama artístic de les dèca-
des següents. Tots ells formaven part 
del Cercle Artístic de Sant Lluc i de 
la Lliga Mare de Déu de Montserrat, 
institucions fonamentals en el procés 
de gestació del noucentisme. 
El primer àmbit de l’exposició par-
teix de tres arquitectes clau en aque-
lla època, Rafael Masó, Josep Maria 
Pericas i Ignasi Mas i Morell, tot i 
que també trobarem un pinzellada 
de Cèsar Martinell. Tal com explica 
Bernat Puigdollers,  comissari de la 
mostra juntament amb Aleix Cata-
sús, “mostrem la feina d’arquitectes 

que també s’inspiren en la casa ba-
rroca, com va fer Jujol a Can Negre. 
Arquitectes que, en algun cas, tenen 
alguna semblança amb Jujol, tot i 
que cal tenir present que Jujol va 
per lliure, és un cas a banda”.  A més 
de la feina d’aquestes arquitects, a la 
mostra es pot veure la feina d’artistes 
i col·laboradors que van treballar 
amb ells, amb la presència d’obres de 
Darius Vilàs, Fidel Aguilar, els Ger-
mans Oslé, Joan Serra...

Plànols, obres originals, 
dibuixos...
Per endinsar-nos en el llegat d’aquests 
artistes, a la mostra trobarem fotos 
d’edificis, dibuixos, plànols i altres 
objectes originals com uns canelo-
bres dissenyats per Pericas, peces 
totes aquestes que han arribat a Sant 
Joan Despí cedides per la Fundació 
Rafael Masó, l’Institut d’Art i Inves-
tigació de Barcelona o col·leccions 
particulars.
De nou, la commemoració de l’Any 
Jujol140 ens obre la porta a partici-
par en una activitat per aprofundir 
en l’apassionant món de l’arquitecte.

En la fotografia superior, dibuix original de Josep 
Maria Pericas, i a sota, bust de Santiago Rusiñol 
de Joan Borrel i Nicolau

Entre els municipis i institucions adherides a l’Any Jujol140 en trobem molts de Tar-
ragona, ciutat en què va néixer Josep  Maria Jujol, i que té la sort d’atresorar algunes 

de les seves obres més emblemàtiques. Amb l’objectiu de donar-les a conèixer entre la 
ciutadania, l’Ajuntament ha organitzat una excursió, el 17 de novembre, per descobrir 

el Gremi de Pagesos de Sant Isidre i el teatre Metropol (Tarragona capital), l’ermita 
de Vallmoll i  l’església de Vistabella, a la Secuita. La cita és molt temptadora per als 

amants de Jujol, ja que no tots aquests espais es poden visitar habitualment. Us podeu 
adreçar a Can Negre per fer la inscripció. El preu encara està per determinar. Rafa Cañete
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La autora local presenta a Vivir con ella, editado por RBA

“Nada es imposible: con constancia, con 
pasión y sin miedo al no, así hay que vivir”

Irene Funes es puro entusiasmo. Y no es para menos. La joven 
acaba de presentar su primera novela, Vivir con ella, publicada 
por la editorial  RBA. “Aún estoy como soñando...” comenta 

la autora local que ha decidido dar un giro a su carrera –es fisio-
terapeuta– y seguir escribiendo, seguir su sueño. 

¿Cómo empieza la aventura de escribir un libro?
Siempre me ha gustado escribir pero no me decidía hasta que mi 
tío, Antonio Funes, que también es escritor, me llamó y me dijo: 
“¿tú no habías escrito una historia?”. Le envié las primeras ocho 
páginas a él y a otras ocho personas más, y les encantó. Mien-
tras escribía me sentía flotando, tenía la sensación de estar en mi 
elemento. Empecé a escribir hasta que conocí a una chica en un 
curso que me comentó que podía hacerlo llegar a RBA, aunque 
no sabía si lo podrían publicar. Lo entregué y cuando me dieron 
la noticia no me lo podía creer, me puse a llorar.

¿Por qué esta historia de dos mujeres, Ana y María? 
Ana y María que son dos personas muy opuestas, una es sumisa 
y la otra hostil, agresiva... A través de estos personajes preten-
do que los lectores sepan qué tipo de personas nos envuelven, 
positivos y negativos. La narradora, María, está en la oscuridad, 
en un pozo y tiene que luchar para salir de él. Ana es negativa,  
protectora, no quiere que salga porque el mundo es cruel... y el 
resto de personajes secundarios les aportan otras emociones, por 
ejemplo, Alma de Rivas le enseña que hay que vivir la vida o Car-
mela le aporta la locura, ríete de la vida, no seas tan dramas. Los 
personajes están muy buscados para que a María le aporten eso.

¿Este libro te ha animado a reconducir tu carrera?
Sí. Este libro me ha hecho ver que puedes hacer lo quieras si te 
lo propones: con pasión, con constancia y sin miedo al no. En 
el momento en el que a una fisio como yo, RBA le dice sí a una 
novela creo que nada es imposible, este es el mensaje que quiero 
transmitir, lucha por lo que quieres y da igual lo que diga la gen-
te. Yo nunca me había planteado ser escritora y ahora sí, quiero 
seguir escribiendo y haciendo formaciones como fisio. Es que 
me encanta escribir, he llorado de emoción y también he reído, 
me llena mucho. Tanto esta novela como las que quiero hacer 
van dirigidas a lo mismo: plantéate tu vida, reflexiona, cuídate, 
quiérete, mímate. Mi libro habla de las emociones, he escuchado 
muchas historias de mis pacientes.

Irene Funes 
durante la 
presentación del 
libro el CC Mercè 
Rodoreda, el 25 
de septiembre

¿Tus pacientes han sido fuente de inspiración?
Totalmente, doy gracias por haberlos conocido. Yo era una dra-
mas, todo era un mundo y cuando trabajas con personas que 
no pueden caminar, que están en silla de ruedas me digo: ¿de 
qué me quejo? Ellos me han hecho ser quien soy, me han he-
cho ver que se puede ser feliz independientemente de lo que te 
pase... Mi segunda novela, que ya estoy escribiendo, está basada 
en una antigua paciente, que ahora es mi amiga y que me ha 
enseñado a  vivir. Quiero compartir esas reflexiones.

Es muy generoso compartir con los demás esas lecciones 
que te han enseñado a vivir...
Claro. Me encantaría coger a determinadas personas y llevarlas 
al hospital para que vean otras realidades. En algunas de las for-
maciones hago entrevistas con antiguos pacientes o madres de 
pacientes... He trabajado con niños con parálisis cerebral y sus 
madres son unas luchadoras espectaculares. Cuando trabajas 
con personas que tienen diferentes capacidades ves cosas duras, 
al final te impregnas de historias de gente luchadora y piensas 
esto es digno de escribir, esto es digno de plasmarlo.

Después del buen recibimiento de Vivir con ella ¿estás 
pensando en una nueva entrega?
Sí, pero no será una continuidad de Vivir con ella porque escribí 
un final para que fuera definitivo, pero sí que es verdad que 
tengo varias ideas danzando en la cabeza... De momento está 
cerrado porque creo que el mensaje llega. La segunda novela, 
que estoy escribiendo no tiene nada que ver con la primera, 
aunque sí hay personajes que están conectados, que salen en-
Vivir con ella. 

Entrevista a Irene Funes, escritora de Sant Joan Despí
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Descomptes especials per 
gaudir del Modernisme
El Consorci de Turisme i el TRAM ofereixen descomptes 
per visitar Can Negre i l’itinerari modernista

El Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat i el TRAM han tornat a posar en 
marxa la campanya De ruta amb el tram 
amb l’objectiu de promoure el turisme a 
la comarca en transport públic. 
La campanya, que ofereix descomptes 
que es poden aconseguir al web turisme.
elbaixllobregat.cat, ens convida, a Sant 
Joan Despí, a gaudir de descomptes de 

2x1 en les visites guiades de l’Itinerari 
Modernista Jujol (darrer diumenge de 
cada mes) i d’un descompte del 10% 
en l’entrada al Centre Jujol-Can Negre. 
Aquest any, el consorci dedica un prota-
gonisme especial a la commemoració de 
l’Any Jujol 140. A la nostra ciutat també 
podrem obtenir descomptes d’un 15% en 
dos restaurants, Bokado i L’Oucomballa. 

Activitats a la 
biblioteca Mercè 
Rodoreda

La biblioteca Mercè Rodoreda prepara 
una tardor d’activitats solidàries que 
començarà al novembre amb la cam-
panya 1origami1euro impulsada per la 
Mútua General de Catalunya. Durant 
tot el mes es convidarà els usuaris i 
usuàries a fer origamis (figures en pa-
per molt tradicionals al Japó) que des-
prés s’enviaran a la Mutúa, i a canvi, 
aquesta entitat donarà un 1 euro per 
cadascuna. Els diners que es recaptin 
es lliuraran a La Marató de TV3.

D’altra banda, si el que t’agrada és 
llegir teatre encara queden places 
disponibles al Club de Lectura Llegir 
el Teatre, conduït per la Yolanda 
López, de Hocus Pocus. Els partici-
pants tindran un descompte del 15% 
en les entrades del Teatre Nacional 
de Catalunya. El grup es reuneix el 
primer dijous de cada mes. Demana 
més informació a la biblioteca.
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75 anys de l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí. L’entitat continua celebrant els seus 75 anys d’història. Després de l’exposició al Centre Jujol-
Can Negre, el 20 d’octubre van fer una gran cercavila pels carrers del barri Centre amb la col·laboració d’altres entitats, com la Colla de Geganters 
de Sant Joan Despí, Abra-K-Pum i Allarga la Gralla. A més de la cercavila, a la plaça de l’Ermita va haver-hi tallers amb la col·laboració dels CE El 
Nus i el El Castanyot. Al novembre es farà un sopar cloenda i un festival de dansaires per tancar la comemoració d’un any tan especial.

Dinar solidari. 200 veïns i veïnes es van aplegar el 21 d’octubre al pati de 
l’escola Sant Francesc d’Assís per organitzar un dinar solidari els beneficis del 
qual es destinaran al projecte ‘Producte fresc’ de la Taula Social. En total es van 
recollir més de 2.000 euros en una activitat en què van participar 33 cuiners i 
cuineres. La iniciativa està impulsada per un grup de dones que han comptat 
amb la col·laboració del CE El Nus, la Colla de Geganters i l’Ajuntament.

Defensors dels Drets Humans. El dibuixant equatogui-
neà Ramón Esono i l’activista palestina Manal Tamimi 
han visitat Sant Joan Despí per explicar davant més de 
400 alumnes de secundària la situació dels drets humans 
als seus països. La xerrada s’inclou al programa de Ciu-
tats Defensores dels Drets Humans.

Caminem per no oblidar. L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat 
va organitzar el 7 d’octubre una caminada per donar veu i suport a les persones que 
pateixen aquesta malaltia.

Gent gran activa. Ja ha començat la desena de 
tallers adreçats a aquest col·lectiu que aquest curs 
compten amb més de 400 participants. La pro-
gramació compta amb un ampli ventall d’opcions 
formatives com anglès, informàtica o gimnàstica 
integral (a la fotografia, al Centre Cívic de Les 
Planes).

50 anys d’El Castanyot. L’Esplai 
ha iniciat la celebració de 
l’aniversari amb una gimcana 
amb bicicleta que va aplegar 
les families i infants en una 
divertida jornada. L’entitat dona 
d’aquesta manera el tret de sor-
tida a una commemoració que 
s’allargarà fins l’any que ve.

 EN IMATGES
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

novembre-desembre
Exposició Drets de l’Infant
A la biblioteca Mercè Rodoreda (del 6 al 30 de 
novembre) i a la Miquel Martí i Pol (del 30 de 
novembre al 14 de desembre)

La vida i obra de Federico García 
Lorca, al Teatre Mercè Rodoreda

Fins al 9 de desembre
‘La generació Jujol’
Any Jujol140
Centre Jujol-Can Negre

La vida i l’obra del poeta an-
dalús Federico García Lorca 
tornen als escenaris santjoa-
nencs el 9 de novembre amb la 
mirada del director i actor Pep 
Tosar, que explora la dimensió 
més humana de l’escriptor a tra-
vés d’un espectacle impregnat 
del ‘duende lorquiano’. Segons 
ha explicat el mateix Tosar “la 
intenció és acostar el públic 
al món interior del poeta que 
va cantar a la vida i a la mort 
amb la mateixa intensitat”. 

El muntatge Federico García 
recorre cronològicament els 
episodis més importants de la 
vida i l’obra del poeta grana-
dí, des de la seva infància, al 
poble de Fuentevaqueros, al seu 
assassinat l’any 1936,  passant 
per la seva època universitària 
i les seves estades a Nova York 
o Cuba. Tosar es basa en la gui-
tarra, el cante, el baile flamenco, 
el recital poètic o la imatge 
documental per endinsar-se en  
les vivències del geni granadí.

del 6 al 18 de novembre
‘Pompeu Fabra. Una 
llengua completa’
Centre Cultural Mercè Rodoreda

Divendres, 9 de novembre, 22 h
Direcció: Pep Tosar · Dramatúrgia: Evelyn Arévalo i Pep Tosar · Música: Mariola Membrives, 
Rycardo Moreno i David Dominguez · Ball: José Maldonado Dramatúrgia · Durada: 90 minuts 

Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat
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 4 diumenge
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Plaça Torre del Llac, parc Torreblanca
 fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 De 10.30 a 13 hores
 TALLER: HORTS AL BALCÓ 
 Deixalleria de la Fontsanta
 vine amb un residu especial i la targeta de  
	 bonificació	de	la	taxa	metropolitana	i	obtin-	
 dràs un detall.

 d’11.30 a 13.45 hores 
 JUGATECAMBIENTAL 
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca 
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’una  perspectiva mediambiental. Al de la  
 Fontsanta es farà l’activitat  ‘Tinguem cura  
 de les vinyes del parc’ (de 12 a 13.30 h)  
 i al de Torreblanca ‘ Fem joguines amb material  
 de rebuig’. Espai de Bookcrossing kids.

 12 hores
 VISITA GUIADA: EXPOSICIÓ  
 ‘LA GENERACIÓ JUJOL’
 Centre Jujol  Can Negre
 activitat	gratuïta.	Inscripció	prèvia	a	Can	Negre.

 18 hores
 TROBADA DE CORALS
 Teatre Mercè Rodoreda
	 a	càrrec	de	la	Societat	Cor	de	Flora	amb		
	 la	col·laboració	de	l’Escola	de	Música	Enric		
 Granados, Grup Vocal Despistats, Societat  
	 Coral	Perla	Agustinenca	i	Gospel	Link	Sin-	
 gers. Venda d’entrades una hora abans.   
 5 dilluns
 19.30 hores
 CINC MINUTS DE SILENCI   
 CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
	 plaça	de	l’Ermita
	 organitza	Associació	Violeta	contra	la	violèn-	
 cia masclista

     6 dimarts
 9.15 hores   
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN PEL  
 BAIX LLOBREGAT
 Àrea de Serveis a la Persona

 17 i 18 hores 
 PLANETARI FAMILIAR 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 ‘Contes	360º	d’Exploradors	a	l’espai’	(per	a		
	 infants	de	3	a	7	anys)	i	a	la	sessió	de	les	18	h,		
	 ‘Misteris	del	sistema	solar’	(per	a	infants	a	partir		

	 de	8	anys).	La	mateixa	activitat	es	farà	el		8	de		
	 novembre.	Cal	inscripció	prèvia   7 dimecres
 
 17 hores 
 AULA CULTURAL GENT GRAN:  
 PREVENIR ELS MALTRACTAMENTS
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Judith Serra i Esther Villegas, de  
	 l’Associació	de	Familiars	d’Alzheimer.

      8 dijous
 
 
 18 hores
 DIJOUS DE CONTE EN ANGLÈS
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
		 a	càrrec	de	Collage	(Emilie).Recomanada		
 per a infants a partir de 3 anys.

     9 divendres
 
 De 10 a 12 hores
 TALLER DE CREIXEMENT 
 PERSONAL PER A DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat gratuïta.

 De 18 a 20 hores
 FOODIESLAB: TALLER DE MACARONS
 Mercat Municipal del Centre
	 a	càrrec	d’Elena	de	Alós.	Preu:	12	€.	Cal		
	 inscripció	prèvia	a	Can	Negre.

 
 22 hores
 CONCERT TRIBUT A ESTOPA
	 Casal	de	Joves	El	Bulevard
 a càrrec del grup Destrangis. Venda  
 d’entrades al web www.teatresdespi.cat

   10 dissabte
 De 8.30 a 11.30 hores
 ANELLAMENT D’OCELLS
 Punt de trobada, plaça del Sol Solet

 11 a 13 hores
 ELS CAMINS DE L’AIGUA
 Parc de la Fontsanta
 inscripció	prèvia		al	tel.	93	256	22	20	o	al	correu			
 activmuseuciencies@bcn.cat

 

 19.30 hores
 XXIV TROBADA LLAÜDÍSTICA
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb	l’Orquestra	Laud’Ars	i	l’Orquestra	de	Corda		
	 Polsada	de	la	Societat	Musical	d’Alboraia. 

    11 diumenge
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Plaça Torre del Llac, parc Torreblanca
 fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 11 i 12.30 hores 
 TEATRE PER A NADONS I PRIMERA  
 INFÀNCIA: ‘CUAC’
 Teatre Mercè Rodoreda 
	 a	càrrec	de	la	companyia	Txo	Titelles.	Venda			
 d’entrades al web www.teatresdespi.cat

 

 D’ 11.30 a 13.45 hores 
 JUGATECAMBIENTAL 

 Parc de la Fontsanta i Torreblanca
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’una perspectiva mediambiental. Es farà  
	 l’activitat	‘Gaudim	de	la	ciència:	taller		
	 d’experiments’	(de	12	a	13.30	h).	

 13 dimarts
 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN PER  
 SANT JOAN DESPÍ
 Àrea de Serveis a la Persona

 

   14 dimecres  17  hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 PICASSO VERSUS EINSTEIN
 Àrea de Serveis a la Persona
	 xerrada		a	càrrec	d’Imma	Fontanals	i		
 Aymerich, historiadora de l’art.

 15 dijous
 20 hores
 CINEMA: ‘EL PETITET’
 Teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades www.teatresdespi.cat

   

  16 divendres
 De  9 a 14 hores
 TALLER CLUB DE FEINA: MOURE’T  
 PER INTERNET
	 Promoció	Econòmica
 inscripció	prèvia	al	club	de	feina	o		al	tel.		
	 93	480	80	50

 
 18  a  20 hores
 FOODIESLAB: TALLER CUINANT LA  
 CIÈNCIA
 Mercat Municipal Centre
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 a càrrec de Juli Alcoriza. Activitat gratuïta.  
	 Cal	inscripció	prèvia	a	Can	Negre.

 21 hores
 TEATRE ‘MONÒLOGOS CIENTÍFICOS’
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia Big Van Theory.  
 Venda d’entrades www.teatresdespi.cat

 17  dissabte
 9 hores
 VISITA A L’ARQUITECTURA DE  
 JUJOL A TARRAGONA
	 Cal	inscripció	prèvia	a	Can	Negre

 11 i 12.30 hores
 DISSABTE DE CONTE EN ANGLÈS 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
	 a	càrrec	de	Kids&Us.	Cal	recollir		invitació	a		
 partir del dilluns 12 de novembre

 

 D’11 a 13 hores 
 FOODIESLAB: TALLER DE CUINA  
 AMB LA THERMOMIX
 Mercat Centre
 activitat	gratuïta.	Inscripció	prèvia	a	Can	Negre.

 De 16 a 19 hores
 FESTA DELS DRETS DE L’INFANT
 Plaça del Consell dels Infants
	 tallers	i	animació	a	càrrec	de	Xiula.	Exposi-	
	 ció		i	berenar	per	a	tothom.

 18 hores
 FESTIVAL 75È ANIVERSARI DE  
 L’ESBART DANSAIRE
 Teatre Mercè Rodoreda
	 amb	l’actuació	de	dansaires	que	han	ballat	a		
	 l’entitat	aquests	75	anys.

 

 18 diumenge
 De 9.30 a 13.30 hores
 I JORNADA FEMINISTA CONTRA LES  
 VIOLÈNCIES MASCLISTES
 Centre Cívic Les Planes
 jornada feminista i lectura del manifest.

 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Plaça Torre del Llac, parc Torreblanca
 fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 D’11.30 a 13.45 hores 
 JUGATECAMBIENTAL
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’un perspectiva mediambiental. Al parc  
 de la Fontsanta es farà l’activitat ‘ Fem  

 mandales amb elements naturals’ (de 12  
 a 13.30 h) i al de Torreblanca  ‘Fem un hort  
	 al	balcó	de	casa’.	Espai de Bookcrossing kids.

    

    20 dimarts
  9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 PEL BAIX LLOBREGAT
 Àrea de Serveis a la Persona

  21 dimecres
  
   De 17 a 18 hores 
 AULA CULTURAL GENT GRAN:  
 CANÇONS DE CINEMA
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Jaume Torres, professor de  
	 filosofia	i	història	de	l’art.

    23 divendres
 De 10 a 12 hores 

 TALLER DE CREIXEMENT 
 PERSONAL PER A DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat gratuïta.

 17.30 o 19.30 hores
 AUDICIONS A LES BIBLIOTEQUES
 Biblioteques M. Martí i Pol i M. Rodoreda
 amb	els	alumnes	de	l’Escola	de	Música		
 Enric Granados (17.30 h, a la biblioteca  
	 Miquel	Martí	i	Pol,	i	19.30	h,	a	la	Mercè	Rodoreda

 De 18 a 20 hores 
 FOODIESLAB: CUINA VEGETA 
 RIANA PER A DIES ESPECIALS
 Mercat Municipal del Centre
	 a	càrrec	d’Allverd,	preu	12	€.	Cal	inscripció		
	 prèvia	a	Can	Negre.

 22 hores 
 CONCERT TRIBUT A MADONA
	 Casal	de	Joves	El	Bulevard
 venda d’entrades al  www.teatresdespi.cat

 24 dissabte
  De 17 a 20 hores
 JUGATECAMBIENTAL 

 Parc de la Fontsanta
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’un perspectiva mediambiental. En  
	 aquesta	ocasió	es	farà	l’activitat	‘Mercat		
	 menut	i	taller	de	fabricació	de	joguines	amb		
 materials reutilitzats’. A més, bookcrossing  
	 kids:	vine	al	parc	a	intercanviar	els	teus		

 llibres i contes infantils.

   18.30 hores
  NO T’OBLIDO 

  Plaça del Mercat
  a	càrrec	de	Violeta,	Associació	de		
	 Dones	contra	la	violència	masclista

  

 25 diumenge
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Plaça torre del llac, parc Torreblanca
 fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 10 hores
 6a MARXA CONTRA LES 
 VIOLÈNCIES MASCLISTES 
 Centre Cívic Les Planes
	 caminem	contra	la	violència	masclista	fins	al		
 parc de Torreblanca

 10.30 hores
 BALLADA DE SARDANES I  
 EXPOSICIÓ DE PINTORS
 Parc de Torreblanca
	 amb	la	Colla	de	Sardanista	de	Sant	Joan		
	 Despí	i	el	Grup	D’Art	94

 D’11 a 13.30 hores 
 ITINERARI MODERNISTA  
 JUJOL A SANT JOAN DESPÍ
 Centre Jujol Can Negre
	 Cal	inscripció	prèvia	al	tel.	93	373	73	63	o	al		
 correu cannegre@sjdespi.net

 D’11.30 a 13.45 hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 Parc de Torreblanca
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’una perspectiva mediambiental. En aquest  
	 ocasió	es	farà	l’activitat	‘Fem	instruments		
 musicals amb materials reutilitzats’. Espai de  
 Bookcrossing kids.

 12 hores
 TEATRE INFANTILS: ‘CONTES  
 AMAGATS’
 Teatre Mercè Rodoreda
	 l’	humor	i	la	imaginació	es	donen	la	mà		
 en forma d’espectacle. Venda d’entrades al  
 web www.teatresdespi.cat

   27 dimarts
  9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 PER SANT JOAN DESPÍ
 Àrea de Serveis a la Persona
 caminem a peu per la ciutat
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agenda

Taller vols treballar 
aquest Nadal?
Dilluns 5 de novembre, 
a les 18 h (Oficina Jove)

Taller fes un CV per a
Europa
Dimecres 14 de novembre, 
a les 18 h (Oficina Jove)

Taller de melmelada
Dimecres 14 de novembre, 
a les 19 h

Taller receptes de 
facebook i instagram
Dilluns 19 de novembre,
a les 19 h

Taller LGTBIQ+ per al dia 
internacional de la 
memòria trans
Dimarts 20 de novembre, 
a les 18 hores (Oficina Jove)

Taller calendari 
d’advent diy
Dimecres 28 de novembre, 
a les 19 h

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 12, 19 i el 26 de novembre, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 6, 13 i 27 de novembre, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 28 de novembre,  
de 16 a 20 h

ASSESSORAMENT ACADÈMIC
Demana cita al telèfon 93 477 17 62

La gent jove, contra les
 violències masclistes

Coincidint amb la commemoració del Dia 
Internacional contra la Violència Masclista, 

el Casal de Joves El Bulevard acollirà la pre-
sentació  d’un espot realitzat per la gent jove 
per posar de relleu el seu rebuig contra les 

violències envers les dones.

L’acte es farà el 26 de novembre 
a partir de les 19 hores.

Acabem el mes movent el cos amb la cin-
quena edició de la Disco Christmas & Zumba 
el 30 de novembre a les 22 hores. L’entrada 
serà una joguina i per accedir-hi cal recollir 
invitació al Casal de Joves o instructors.

Oficina Jove
Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

 

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07
elbulevard@sjdespi.net

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD637 026 565

elbulevardsjd
@oficinajove_sjd

@elbulevardsjd

30 de 
novembre:

5a Disco 
Christmas & 

ZumbaAssessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove
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DESPÍESPORT

I un cop més, els ciutadans i ciuta-
danes de Sant Joan Despí van de-
mostrar el seu esperit solidari i van 

respondre massivament a la crida de 
l’Associació DACMA de dones afecta-
des pel càncer de mama de participar 
en una sessió de zumba per recollir 

fons que aportaran a la investigació 
contra aquesta malalatia. En total hi 
van participar 321 persones que van 
aportar un donatiu de cinc euros ca-
dascuna per participar-hi. Així, la in-
vestigació per lluitar contra el càncer 
de mama comptarà amb 1.775 euros 

més gràcies a la implicació i la solida-
ritat dels santjoanencs i santjonanen-
ques que es van aplegar al poliespor-
tiu Salvador Gimeno el 21 d’octubre. 
La donació servirà per augmentar els 
recursos adreçats a la investigació de 
l’Institut Català de la Salut.

L’Associació DACMA de dones afectades pel càncer de mama recull 1.775 euros 
en una sessió de zumba en què van participar 321 persones

Zumba per una bona causa

Fitmare, una nova activitat física 
per a mares amb nadons

Els poliesportius S. Gimeno i F. 
Calvet amplien l’obertura al matí
Fins ara els poliesportius municipals obrien els dies laborables 
a les 6.30 h del matí, però de forma alternativa, dos dies el 
Salvador Gimeno i tres el Francesc Calvet. Va ser una prova 
pilot que s'ha anat consolidant i, actualment, aquest horari de 
primera hora del matí té una gran demanda. Tenint en compte 
aquesta important presència d'usuaris i usuàries, aquest 
horari no únicament es consolida, sinó que s'amplia. Des de 
l'1 d'octubre, els poliesportius Salvador Gimeno i Francesc 
Calvet obren a les 6.30 h tots els dies laborables de la setma-
na. D'aquesta manera es dona resposta a l'àmplia demanda 
d'ús que té aquest horari de primera hora del matí i s’amplia 
l'horari d'ús de la sala de piscines i de la sala de fitness.

A partir de l’1 de novembre al poliesportiu Salvador 
Gimeno es posa en marxa un nou curs adreçat a mares 
o pares que tinguin nadons entre quatre i vuits mesos. 
Fitmare és una activitat de condicionament físic general 
en què el principal atractiu és que “s’utilitza” el  nadó com 
a càrrega per efectuar els exercicis. Els objectius principals 
de l’activitat són enfortir el vincle mare/pare-fill, recuperar 
la capacitat física anterior al procés d’embaràs i compartir 
experiències amb persones en situacions idèntiques. Les 
persones que realitzin l’activitat, que es farà els dimecres 
d’11.30 a 12.30 h, tindran al seu abast totes les facilitats per 
atendre el seu nadó (si toca donar-li el pit o canviar-lo). 

La convocatòria de DACMA de dones afectades pel càncer de mama, va ser seguida per més de 300 per-
sones que van omplir el poliesportiu Savador Gimeno per una bona causa. A l’esquerra, l’alcalde, Antoni 
Poveda, amb les tinentes d’alcalde Belén García i Margi Gual, i membres de l’entitat
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El passat 12 d’octubre va tenir lloc la presentació dels 
equips del Futbol Club Levante Las Planas, que es va apro-
fitar com un dels actes programats per celebrar el 35è ani-
versari d’història del club.
La celebració es va iniciar amb un partit amb jugadors de 
l’època de la fusió dels antics clubs Rayo Planense i Peña 
Bética, dels anys 90. Després del partit es va fer la tradicio-
nal fotografia de grup amb tots els jugadors/es i equip tèc-
nic del club i, a continuació, van tenir lloc els parlaments 

a càrrec de l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i 
del president de l’entitat, Sebastián Cañas. Un cop finalit-
zats, es va fer la presentació de tots els equips individual-
ment. Enguany, com a novetat, s’ha creat un equip amb 
l’associació Estel. 
La presentació va estar animada per la Colla de Diables de 
Sant Joan Despí i una batucada, que van fer una perfor-
mance de llum i so a la sortida dels equips a la gespa del 
Camp Municipal de les Planes.

PRESENTACIONS D’INICI DE TEMPORADA

Un espectacle de llum i so

A mantenir el lloc de privilegi a la lliga Elit
Club d’Hoquei Jujol: el planter, el gran baluart de l’entitat

El 14 d’octubre matí ha tingut lloc al poliesportiu del Mig la pre-
sentació dels 12 equips del Club d’Hoquei Jujol, una entitat des-
tacada en l’esport de l’hoquei en línia. En total compta amb 114 
jugadors i jugadores. El primer equip del club aspira a mantenir 
les primeres posicions a la lliga Elit –la màxima categoria d’àmbit 

espanyol-, on la temporada passada va assolir la quarta plaça. 
L’entitat disposa, a més, d’una pedrera important, amb equips en 
totes les categories, que lluitarà de nou als campionats d’Espanya 
i de Catalunya. En sèniors, infantils i alevins el club disposa de 
dos equips.

Futbol Club Levante Las Planas: el club planenc celebra enguany el seu 35è aniversari
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Els sèniors masculins s’han proclamat campions de Catalunya

El 19 d’octubre va tenir lloc al poliesportiu Salvador Gime-
no la presentació dels equips de l’Handbol Sant Joan Despí 
en aquesta temporada 2018-19. En total, 30 equips (17 de 
masculins i 13 de femenins), amb 410 jugadors i jugado-
res. Cal remarcar que el 40% són esportistes femenines. El 
club compleix 60 anys d’història en el seu millor moment 
esportiu i social. Els dos primers equips disputen les seves 
competicions en categoria Nacional. El sènior femení a la 
“División de Honor Plata”, la segona categoria estatal, i el 

masculí a la Primera Nacional, la tercera estatal. A nivell 
de base, hi ha dos equips, com a mínim, per categoria. Els 
primers equips infantil, cadet i juvenil masculins i feme-
nins (excepte l’infantil masculí) estan competint en Lliga 
Catalana, la màxima categoria d’handbol base a Catalun-
ya. A més, l’entitat disposa d’una escola d’handbol amb 275 
nois i noies de 6 a 15 anys.
El club disposa d’una massa social que ronda el miler de 
persones.

Al centre de la imatge, Ferran Robert, guanyador de la 39a edició 
del Memorial Gabriel Bosch

Handbol Sant Joan Despí:  El club té 410 esportistes, el 40% fèmines

El Club Patinatge Artístic Sant Joan Des-
pí ha fet enguany per primer cop la pre-
sentació dels seus esportistes, una setan-
tena de patinadors i patinadores. L’acte 
es va fer el 20 d’octubre al poliesportiu 
del Mig. L’entitat disposa de cinc catego-
ries d’iniciació al patinatge i un equip de 
competició.  
A més, té un grup de xou  juvenil i un 
altre d’infantil, i dues parelles. D’entre els 
objectius de la temporada, el club es plan-
teja mantenir o incrementar el nombre 
de patinadors, potenciar la seva partici-
pació en trofeus i consolidar el grup xou 
infantil per tal d’aconseguir que sigui una 
font per reforçar el juvenil.

30 equips a la temporada del 60è aniversari 

El club fa presentació per primera vegada
Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí: amb una setantena d’esportistes
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Moltes novetats a la Travessa a Montserrat
 841 ciclistes van participar en una edició amb sorpreses a la ruta 

A la Travessa 2018, que transcorre 
des de Sant Joan Despí fins al mo-
nestir de Santa Cecília de Montse-

rrat, hi han participat 841 persones. Tot i 
ser una marxa de caràcter lúdic, molts 
dels participants són competitius per na-
turalesa, i alguns han marcat temps espec-
taculars per recórrer la ruta d’uns 74 km 
aproximadament i 1.950 m de desnivell. 
Raúl Castelló ha estat el primer a creuar la 
meta, amb 3h 28m invertits, i la primera 
dona a acabar, Aina Capell, amb 4h 29m. 
El temps, amb previsions incertes abans 
de sortir, al final va ser perfecte per al des-
envolupament del ciclisme, amb tempera-
tures suaus i sol. 
L’entitat organitzadora, el Club Ciclista 

Sant Joan Despí, havia marcat com a ob-
jectiu pujar la participació femenina a la 
pedalada, i va poder complir-ho, ja que 
hi va haver una participació rècord d’un 
4,2% de dones, encara que segueix sent 
molt baixa en relació amb la participació 
d’homes. 
L’organització ha creat en aquesta 23a edi-
ció una ruta amb novetats. Els ciclistes 
van haver de passar un tub de 3 m de dià-
metre per sota de l’autopista. Va ser diver-
tit aquest tram de ruta, com va ser també 
arribar a la meta per trobar els percussio-
nistes del grup santjoanenc Abra-K-Pum, 
que va animar els participants amb els 
seus ritmes de tambor. Una altra novetat 
d’aquest any ha estat establir un punt de 

reparació, en què 34 persones van ser ate-
ses amb reparacions diverses que els van 
permetre seguir la seva ruta fins al cim. El 
que no ha estat nou ha estat la dedicació 
del cos de voluntaris, socis i simpatitzants 
del club organitzador, sense els quals la 
Travessa no seria possible. 
El percentatge de ciclistes que van arribar 
a meta ha estat més alt que en altres anys. 
Tot i les exigències de la ruta, el 96% va 
arribar dins del temps màxim permès, 
que aquest any va ser de nou hores.
El percentatge de ciclistes que van arribar 
a meta ha estat més alt que en altres anys. 
Tot i les exigències de la ruta, el 96% va 
arribar dins del temps màxim permès, 
que aquest any va ser de nou hores.

Torneig Or de pàdel 
al Tennis Sant Joan
Del 4 a l’11 de novembre se celebrarà al Tennis 
Sant Joan Despí una de les proves més importants 
del Circuit Català de Pàdel, en categoria Or.
Tot i que és una prova oberta a tothom, està pre-
vista també la participació dels millors jugadors 
catalans del moment. 
L’horari serà de tarda a partir de les 19 hores els 
dies laborables i els cap de setmana tot el dia. 
L´entrada és gratuïta.
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Estamos ante una oportuni-
dad histórica. Estamos ante la 
oportunidad de hacer posibles 
unos presupuestos progresistas 
tanto a nivel estatal como a ni-
vel de Catalunya.
El gobierno ha presentado 
unos presupuestos que con-
templan más de 2.500 millones 
de euros para Catalunya, dine-
ro que se destina a mejorar las 
infraestructuras, el transporte 
público, la sanidad, el empleo, 
las pensiones, el acceso a la 
vivienda,… Un dinero que re-
dunda en beneficio de todos y 
todas.
Pero la oportunidad no solo 
está en los presupuestos del go-
bierno, también el Govern tie-
ne la oportunidad de presentar 
unos presupuestos que, al fin, 
reflejen las necesidades de la 
ciudadania catalana.
La aprobación de ambos presu-
puestos nos sitúan en una posi-
ción óptima para que las cuen-
tas públicas incidan de verdad 
en la vida de las personas, de 
todos nosotros y nosotras.
La ciudadanía no entendería 
que se desperdiciase la opor-
tunidad de recuperar recortes, 
derechos y actividades que de-
jaron de realizarse hace años.
Nadie entendería que no fuera 
posible aprobar ambos presu-
puestos, cuando es posible ha-
cerlo, y con ello, mejorar el día 
a día de millones de personas. 

grup municipal PSC-CP

Nada justificaría no 
hacerlo

TRIBUNA POLÍTICA

La Comissió de Treball, d’Afers Socials i Fa-
mílies va aprovar, amb l’abstenció del Grup 
Republicà, destinar una partida pressupos-
tària per a la posada en marxa d’un Centre 
de Dia al barri de les Planes.
Molts de vosaltres us preguntareu el perquè 
d’aquesta abstenció, ja que el nostre grup 
municipal va votar-hi a favor a l’Ajuntament, 
i des d’ERC Sant Joan Despí hem participat 
activament en aquest procés i n’estem fent el 
seguiment. El mes d’abril passat vàrem fa-
cilitar una trobada entre els membres de la 
Comissió pel Centre de Dia i la Generalitat, 
per parlar de quines són les passes a seguir i 
com funciona la Generalitat a l’hora de crear 
places de Centre de Dia, i també hem format 
part de la Comissió del Centre de Dia, parti-
cipat en actes reivindicatius, etc.
El Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
s’està elaborant a hores d’ara, i molts depar-
taments encara no saben de quins recursos 
disposaran. En aquest sentit, és agosarat 
votar a favor d’una partida pressupostària 
quan encara es desconeix l’import del qual 
es disposa.
És evident que els grups de l’oposició pre-
senten propostes de resolució que recullen 
demandes, la majoria molt lícites i justes, de 
diferents parts del territori. Correspon a qui 
governa realitzar el pressupost, i en funció 
dels criteris tècnics de cada departament, 
decidir com es gestionen i on es destinen 
aquests diners. Seria un greuge comparatiu 
i una irresponsabilitat funcionar pressupos-
tàriament a cop de resolució o proposta. 
 Davant d’aquells que s’omplen la boca de pa-
raules com comissions veïnals, entitats, etc., 
però alhora, prenen decisions unilaterals 
sense consultar amb el teixit associatiu amb 
l’únic objectiu de buscar un titular de prem-
sa, nosaltres seguirem fent totes les gestions 
que calguin per garantir-ho. Els nostres avis 
i àvies es mereixen feina i compromís i no 
política de partit de baixa volada per cercar 
vots i fer-se propaganda. El que farà possi-
ble que Sant Joan disposi de més places de 
Centre de Dia serà la voluntat del Govern de 
destinar-hi recursos i no les actuacions par-
tidistes de cara a la galeria.

Centre de dia

Sempre és una bona notícia la cons-
trucció d’habitatges i ho és perquè 
l’habitatge és un dels principals proble-
mes que es donen a les nostres ciutats. 
El passat dia 3 d’octubre es va presentar 
l’anomenat Pla Municipal d’Habitatge 
2018-2020 de Sant Joan Despí. Però no 
és un Pla d’habitatge.
I no ho és perquè el que es va presen-
tar van ser les previsions de construc-
ció d’habitatges en el nostre municipi 
d’aquí al 2020, és a dir les promocions, 
municipals o privades, a realitzar en 
aquest període.
La Diputació de Barcelona defineix un 
Pla d’Habitatge com “el document tèc-
nic que té per objecte definir la política 
local d’habitatge”, per a un període de 
sis anys. Per realitzar-lo s’ha de partir de 
l’anàlisi de la situació del territori i les 
condicions del mateix, socioeconòmi-
ques, urbanístiques, d’organització ...., 
I s’han de definir objectius i estratègies 
concretes.
No cal anar molt lluny per veure que 
Sant Feliu, per exemple, compta amb 
un pla local d’Habitatge 2017-2022 que 
reuneix totes aquestes característiques. 
És un Pla emmarcat en un Pla de Rescat 
social que té cinc potes, Alimentació, 
Habitatge, Educació, Treball i Autono-
mia Personal. Un pla necessari perquè 
la crisi, a la qual ens hem enfrontat en 
els últims anys, pot ser que ja no sigui 
tan intensa, però els seus efectes perdu-
ren. El risc de pobresa i d’exclusió per-
duren.
Nosaltres apostem pels plans perquè 
creiem, que ben treballats, aporten or-
dre i sentit a les polítiques públiques i 
permeten revisar i modificar actuacions 
per tal de millorar-les. No creiem que 
siguin només mers documents necessa-
ris per obtenir subvencions. Per treba-
llar seriosament sempre es podrà comp-
tar amb nosaltres.

Plans municipals. Pla 
d’habitatge
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TRIBUNA POLÍTICA

El gobierno de Sant Joan Despí 
ha decidido subir los impues-
tos. Desde el Partido Popular 
de Sant Joan Despí no estamos 
de acuerdo en la subida de im-
puestos a todos los vecinos de 
Sant Joan Despí.
Año tras año este gobierno 
decide subir la presión fiscal. 
Para que una ciudad funcione 
no basta con hacer cosas para 
los vecinos, también debemos 
ayudar a que nuestros vecinos 
tengan más solvencia econó-
mica. Debemos respetar el de-
sarrollo personal de las perso-
nas y el gobierno de Sant Joan 
Despí subiendo los impuestos 
impide políticas de ahorro y de 
desarrollo económico.
El problema que estamos vi-
viendo en Sant Joan Despí es 
que no hay dinero para pagar 
tanta obra, por eso nos suben 
los impuestos.
En el último pleno, ya comen-
tamos que no era necesario ha-
cer otro carril bici en la aveni-
da Barcelona, cuando ya existe 
uno a escasos metros. Evitan-
do duplicar obras, no haría fal-
ta subir los impuestos.
Desde el Partido Popular de 
Sant Joan Despí, estamos a fa-
vor del desarrollo de nuestra 
ciudad, pero así no.
Subiendo impuestos NO! 

No a la subida de 
impuestos

El presidente Sánchez sigue intentado en-
gañar a los españoles con sus presupues-
tos. 
Bruselas tampoco se fía de las cuentas que 
ha presentado. Según nuestros cálculos, 
hay una sobrestimación de 4.000 millones 
de ingresos y faltan 6.000 millones para 
cumplir el objetivo de déficit aprobado 
por el Congreso (1,3%). 
El propio Sánchez admitió en el Congreso 
que había mentido a Bruselas y gracias a 
una pregunta de Cs reconoció que había 
envidado a Europa unos presupuestos con 
un déficit del 1,8%, pero se olvidó de de-
cirles que por ley está obligado a presentar 
en el Congreso unos presupuestos que no 
pueden superar el 1,3% de déficit. 
La podemización de nuestra economía no 
es la solución. 14 millones de españoles 
verán aumentado su gasto con el nuevo 
impuesto al diesel. También a 1,7 millones 
de autónomos se les subiran las cuotas. 
Subir los impuestos a los españoles no es 
la solución en plena desaceleración eco-
nómica. 
Los que hoy son socios de gobierno de 
Sánchez hace justo un año dieron un gol-
pe a nuestra democracia, sembraron una 
gran división en la sociedad catalana y co-
metieron aberraciones jurídicas y demo-
cráticas que no debemos olvidar para que 
no se vuelvan a repetir. Los socios separa-
tistas de Sánchez quieren que esto se olvi-
de pero nosotros no lo vamos a permitir.
Sánchez ha entregado la política económi-
ca a Pablo Iglesias y su política territorial 
a Torra, Bildu y Puigdemont. Los PGE van 
a ser negociados a cambio de privilegios y 
prebendas para los que dieron un golpe a 
nuestra democracia. 
No sabemos si Sánchez está preparando 
el terreno para unos posibles indultos. Cs 
preguntará en el Congreso esta semana 
sobre este asunto al señor Sánchez. Los 
españoles merecemos conocer la verdad.
Puedes contactar con el grupo municipal 
de Cs Sant Joan Despi en nuestro Whats-
App 617309215 o enviando un email a 
Cs@sjdespi.net

Presupuestos ‘fake’

El passat 17 d’octubre, es va aprovar al 
Parlament de Catalunya una resolució 
en la qual es demanava al Govern de 
la Generalitat, per als propers pressu-
postos, una partida econòmica i els re-
cursos necessaris per oferir el servei de 
Centre de Dia, a l’Equipament per a la 
Gent Gran del barri de Les Planes, que 
ja estem construint. 
La proposta recull la demanda d’entitats, 
associacions de veïns i la ciutadania de 
Sant Joan Despí i la vam presentar Ca-
talunya en Comú Podem, grup del qual 
ICV-EUiA en formem part.  Sorprenen-
tment ERC i Junts x Cat es van abstenir, 
i van donar l’esquena així a una neces-
sitat importantíssima de la gent gran de 
la nostra ciutat, que han de patir llistes 
d’espera per a places de residència i de 
centre de dia de més de tres anys, degut 
a la manca d’inversió al Baix Llobregat, 
des de fa molts anys,  per part del go-
vern de la Generalitat, que és qui en te 
les competències. 
La defensa dels drets socials i la respos-
ta a les necessitats de la ciutadania, es 
demostra amb aportació de recursos 
i propostes concretes. En aquesta lí-
nia l’acord entre Unidos Podemos-En 
Comú Podem i PSOE pels Pressupos-
tos Generals de l’Estat per al 2019, con-
creten una llarga llista de propostes, 
fent que siguin els més d’esquerres i 
socials de la democràcia. Es concreten 
entre d’altres mesures, un augment de 
les pensions, del salari mínim a 900 
€, la regulació dels lloguers, millores 
en dependència, habitatge, violències 
masclistes, educació... així com inver-
sions urgents per a Catalunya. I els fa 
sostenibles l’augment dels impostos a 
les rendes més altes i les grans fortunes.
Des d’ICV-EUiA, seguirem treballant 
per concretar accions que millorin la 
vida de la gent.

Defensant el 
Centre de Dia 
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El passat 4 de juliol van arribar a les pre-
sons catalanes de Lledoners i Puig de les 
Basses, 6 dels 9 presos polítics. Carme 
Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, 
Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sàn-
chez estaran més a prop de casa. A hores 
d’ara, en Josep Rull, en Jordi Turull i en 
Quim Forn, encara són a Madrid.
Però no es suficient! No els volem a prop 
de casa. ELS VOLEM A CASA I LLIU-
RES! L’acostament dels presos polítics 
a Catalunya no és cap concessió. Senzi-
llament es compleix amb la llei, 9 mesos 
després d’entrar a presó els primers em-
presonats.
9 mesos ja! Qui ho havia de dir! Quan 
van entrar a presó els Jordis, comentàvem 
amb veïns i familiars que això no dura-
ria gens, que segurament els deixarien 
anar en 24 o 48 hores. Que en l’Europa 
democràtica del segle XXI, això no podia 
passar.
Passats els dies i amb l’empresonament 
d’altres presos polítics, la ràbia i la im-
potència anaven en augment. És per 
això que davant les nombroses peticions 
d’amics, veïns i coneguts de poder ma-
nifestar la nostra disconformitat i poder 
cridar davant d’aquesta injustícia l’ANC, 
Òmnium, partits polítics i bona gent de 
Sant Joan, ens vam començar a manifes-
tar cada dijous davant l’Ajuntament.
Faci fred, calor, sigui de nit, de dia o plo-
gui, cada dijous a les 19.30 h ens trobem 
a l’Ajuntament. Primer vam començar 
parlant, després llegint i cantant cançons. 
Qualsevol forma és bona per reivindicar 
la nostra lluita. Cada acte, el finalitzem 
amb el cant dels segadors i el nostre crit 
de “LLIBERTAT, PRESOS POLÍTICS”.
En definitiva és la nostra particular ma-
nera de no normalitzar aquesta injustícia.
Així que, si tu també hi vols participar, et 
vols desfogar i vols compartir amb nosal-
tres aquests moments reivindicatius, ens 
veiem el proper dijous a l’Ajuntament!
 

No és suficient!

El passat 15 d’octubre es van complir 
78 anys de l’afusellament del president 
Companys. Un fet històric que ens dona 
molt què pensar a dia d’avui.
Avui dia, a Espanya, no s’afusella gent, 
per sort, però sí que s’empresonen perso-
nes i polítics per dur a terme el mandat 
polític sorgit de les urnes, per defensar les 
seves idees, la democràcia i el dret que el 
poble expressi lliurement la seva voluntat 
mitjançant urnes.
Avui dia, a Espanya, la llibertat d’expressió 
no és del tot lliure i tenim persones exi-
liades i encausades, per pensar, per par-
lar, per cantar.
Avui dia, Espanya, no és un país comple-
tament democràtic, encara que ens ho 
vulguin fer creure.
I això no s’aturarà. Tan sols tenim 2 op-
cions: o abaixem el cap i deixem que si-
lenciïn les nostres veus; o ens mantenim 
dempeus i lluitem per aconseguir el que 
volem: la nostra llibertat, no tan sols com 
a poble i com a nació, sinó també com a 
persones.
És per això que estem molt orgullosos 
de poder aportar petits granets de sorra 
i lluitar des del nostre poble, Sant Joan 
Despí, perquè les nostres veus s’escoltin 
el més lluny possible. 
I tan clar que tenim aquest sentiment, 
no entenem, i som crítics, per què  no 
es veu reflectit en el Parlament de Cata-
lunya. Les últimes decisions, tot i difícils, 
s’escapen de la nostra manera de pensar.
Nosaltres som del parer que des del mu-
nicipalisme hem de donar veu i fer les 
accions corresponents per que el Parla-
ment faci el què ha de fer: defensar els 
interessos del poble. I això passa per anar 
seguint fent passos units i deixar de ban-
da els interessos partidistes.
Junts per Sant Joan Despí i Junts per Ca-
talunya
Junts ho hem de fer i junts ho aconsegui-
rem!

Fets d’octubre

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de setembre de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 27 de se-
tembre de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions de 

l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Convergència i Unió 
(CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Segu-
retat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va ratificar l’acord de la Junta de 
Govern Local de data de 17 de setembre de 2017 sobre la formalització de con-
veni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí per a la implantació i gestió de l’abonament e-Bicibox, del servei 
d’aparcaments segurs de bicicletes complementaris als mitjans de transport públic 
metropolità/Servei Bicibox, al municipi, amb els vots a favor CiU, PP, ICV-
EUiA, Cs, ERC i PSC i l’abstenció d’SQP. Per unanimitat es va aprovar 
l’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí i dels seus càrrecs electes i modificació de la Relació de Llocs de Tre-
ball. A banda, es va donar compte de l’estabilitat pressupostària i del període mitjà 
de pagament corresponent al segon trimestre de 2018.

En l’àmbit relatiu a la Comissió Especial de Comptes, el Ple va aprovar el 
compte general de l’Ajuntament i la societat municipal Aparcamientos Despí S.A. 
corresponent a l’exercici de 2017, amb els vots de CiU, ICV-EUiA, Cs i PSC, 
l’abstenció de PP i el vot en contra d’ERC i SQP.

Finalment, va entrar un punt d’urgència, la proposta d’aprovació de la for-
malització d’un conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament de les obres del Projecte de 
millora paisatgística a l’àmbit del pícnic del riu Llobregat a Sant Joan Despí, que 
es va aprovar per unanimitat.

En la part de control, el Ple va rebutjar la moció de Cs de condemna de 
tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la 
ciutadania, amb els vots contraris de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i els 
vots a favor de PP i Cs.

En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la regulació 
dels patinets elèctrics i sobre l’actuació prevista en la pastilla de terreny 
de l’avinguda de Barcelona entre el carrer de Francesc Macià i el passeig 
del Canal, on actualment hi ha pistes de petanca i la seu de l’Associació de 
Veïns El Pi.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del 
nom de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència 
masclista.

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí TV
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